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ర నాం రాత ల 

కుక ఉన (ప కర ఈ మరా 

MT 

అది -కావేదినదీ (పాంతమునందలి యుకయటవీ (పడే 

నము, (క. శ. 1614వ నంవత్తూమ్లున. నడి 'వేనంగి నొకనాడు 
మి మధ్యాహ్న సనమంనుమున నొక యాశ్వ్కుండా యరణ్యా 

మధ్యమునం (ఎయాణ 'మొుునరమ్బుచుం డెను, మధ్యం దినమా రాం 

డుండు మదరూపియై యేవ. జంతునంతానముల నంతపింపం 
చేయుచుండెను. ఆతని (పచండ (పతాపమున కొరంజూలక 

యమ్మహోటవి సంచరించు నఖల (పొణిగణమును శీతల తరుచ్భా 
యల నాశ)యించు చుండెను. కాని యందుగూడ పాపము 

నాని యాశలు ఫలింబవాయెను. అతమచ్చాయలుగూడ నయ్య 

హర్చతి దాడికి వెజచి యమ్మహోేన్నతే పాదపమూలముల 

నణుగారదొడం ”ను, ఇట(పణివాత (పతాపమున విజృంభించు 

నయ్యాదిత్యువి౧వాడ మన యూ శ్యకుంయ సరగుగొన్న బు లదు, 

మిజ్జుపషల్టములనక, _కోంటకశిలా (ప దేశములనక మిహాధాటిశోం 

దనయాజానేయము నుడాయించుకొనుచు నాతడు బోవుచుం 

"డను, తదశ్వ ఖుర పుట ఘట్టనముల నాపరినసరమున:గలగి3 

గువో గహ్యారములు పితివ్యను వీనుచుంచెను. పోవంబోవ నాతి 
డొకయాశ్ర మోపాంత భూమిం జేరెను. ప్రశాంత పావనమగు 

నయ్యాశ )మమును గాంచి కంతనే, మన యాశ్వికు మొఖమం 



2 రఘునాథ రాయలు, 

జలమును బ్రనన్న గంభీరమారా ను, అయ్యాశ గు “రావు: 

యకమాతఏ నాశ్చర్య చకితుసి గొనించినఐ. ఒచ్చని స్టువు; 

ముల నో లనొప్పామ పచ్చికబయళ్ళును, గవఎ శని తావ వన 
కసువు ముంజకులచేల జేన్నా రునికుంజపుంజములును, + ఎవి 

కుసుమిత సలి తమపంపములును, నాతనికి నేతె)సా [1 మొ 

"ర్చెను, ఒకవంక జలజలపారు చిన్ని “సెలయేటి యిసుక తిన్నెలు 

భాస్వత్కి. రణ జూలములో మిల మిల 'మెఅసివోవు చుండెను 

"మెటుగారు కాటుక కన్ను లతో పహారింనొబకముఐుందందు ౫ 

తులు వేయుచు దృణకణముల ముసింట గొనుకుచుండెన 

ఈుకవిక శారి కాసున్యరం బులు క గృ పేయముగ వినవచ్చుచుంచెన 

అందలి విహంగమ జంచలునంనతుంు పరస్పర ద్వే చభాన స్ 

గించి, యన్యోన్య సాహా చెర్యము ) నవుందానంననము నను భపఏ 

చుచుం డెను, అయ్యూశ, మ మా శోకమును గాం-ది నంత” 

యన యాశ్వికుని ప్య్చాదంా యకఘుహూరమున స సుభ కె ఖ్" న ము, 

యించెను, అంతట నాతని తురంగమ "వగమును మందగిం వెను 

ఇఎావాతని రూపనేఖలు మనకు విస ఏప్టము గా గోచరించ 

చున్నవి. అతండు కుందనపుం బసిండి నిగసిగలుగల దేవాచ్బాయ 

గలవా. ఆజూనుబాహుండు. సమున్నత విశాలవక్షుండ 

వెడద-లై నల్టకలునలనీను కన్నులును, సువిశాలోన్నత ఫాల 
మును, (త్రికారములు నోబనింపు సొంపెన లాకు కర్తద్వయ 

మునాతని నత్త సగరిహ్రతీయు, ధీశాలిత్వమును, గు ణాఢ్యత్వభ 

గ్య శాలిత్వములను న్యకృము సేయుచుండెను. నంపెగ పున 

వంటి యాతని నాసిక, యాతేని ముఖమండలమున కొొకవిం 



ఒకటవ (సకరణము, ప్రి 

యందమును నంవాదించుచుంైను, ఆతని నూచివంతచే 

యముాతండొ య. చు సి యింసపవ-దు రును. కలికి ఇురాయి 

క ముుటి “యంపుచే చరుల యుల్లిక వతో నొొబ్చానునాతేసి యు 

క మమును, బంగరుజరీ es రగా న్.- పూయు న్యు 

ముడలో మిలమిల మెజయుతార హాోరగములును, ఆతజొ 

మహాశాజని వేనోళచాటుచుంచెను.. ఆతనిపాయ మిరువది 

సంవత్సరములకు మించి యుండదని యాతని చమూచినంతేశే 

(గహీంపవచ్చును, వేయేల అరాకుపూరుండు మహిాతలావణ్య 

మన్నథ మన్న నుండు, 

మందమంద గమన ములనాతని యన్వ రాజ మాక మ 
నో ౧ RR వ శా, = శాం శ శ్వ 7 మ చ్ 

మున వేశిం వాను. అంచు న BE కరన మము. సనో 

ర్, పాంచ, యానాని నొక నృ క మూలలు సలి కూ అహా స 

అనుమ సాగి నాలకుః ఇం దుకద 'వ్వగినంతనే తంతే క 

పుశాల దృగోచం మైనది రాకుమారుడా యుటజముఎ)నరే గి 

అ నడ యూడునొక బ్ర)హ్మూచారింగాంచి, తెన రాకను 

'యాగిఫుంగన వుల "కెళింగింప్రమని ర రన బ్బహ్మ వారియు 

నెలనవ్వు మొగ మునో వడివడి లోనిేగి, త. రాకను 
యోానగికరదెమీయం౭జేసి యాతని యనుజ్జ (గొని “రాకుమారుని 

లోనంబ్రవెశపెళను యోగిపుంగ ఫుడె క కుశానరణ 
టు వాటి 

ముసెనాసీనుండై యుండెను ఆతని గాంచినంతచే -రాకుమా 

రుడు భకి వినముం డై సాసూంగ  నవుస్కారము గావించి 
లి షు ఈ, 

నాండు. యోూగియు నాశీపూర్వకముగ నాతని లేవదీసి యాతడు 

(౫) 



Sy) రఘునాథ రాయలు, 

డలమును బినన్న గంభీరమాయెను. అయ్యాశరు రామణీ 

యకమాతఏ నాశ్చర్య చకితుసి జరం. సచ్చసి పుసుపు 

ముల దో *లెనొప్పారు పచ్చికబయళ్యును, గవ్నూని తావు నీను 

కసువు ముంజరులవేంజెన్నా గునికుంజపుండి ములును, బబ్రివిే 

కుసుమిత ఫలి3 తరుషంకములును, నాతనికి నేత్సిసం( మొన 

'ర్చెను. ఒకనంక జలజలవారు చిన్ని సెల యేటి యిసుక తిన్నెలు. 

భాస్యతి రణ జాలములో మిల మిల మెణసిహోవుచుండెను. 

మెటుగాను కాటుక కన్నులతో హరిణశాబకములందందు గం 

తులు వేయుచు. దృణక ణముల ముసింట గోొనుకుచుండెను, 

శుకవిక శారికాసున్వరంబులు క్ట కర్ణ పేయముగ వినవచ్చు చుండెను, 

'అంవలి విపూంగ్నమ జంతున క పరస్పర బ్నే pa "నమానుజ్జ 

గించి, యనో స్ట్ సాహ చర్యము ) నవ: స నను భవం 

చుచుండెను, ప. స గాంచినంతనే 

మన యాశ్వికుసి హృదయకుహరమున సనుయభకి (భన ముద 

యించెను. అంతట నాతస తురంగమ "వెగమును మంవగిం చెను. 

ఇ్ర్బుడాతని రూపరేఖలు మనకు విస్పస్థుమగా గోచరించు 

చున్నవి. అతండు కుందనప్రుం బసిండి నిగసిగలుగల దేవాచ్బాయ 

గలవాంకు.,. ఆజానుబాహుడు. సమున్నత విశాలవక్షుడు, 

వెడద.లై నల్లకీలునలసీను కన్ను లును, సువిశాతోన్నత ఫాొలన 

మును, (శ్రి) కారములు వోలనింపు సొంపెన లాకు కర్గద్భయ 

మునాతని సత్త ఏగరిప్టతేయు, థిశాలిత్వమును, గుణాఢ్యత్వభా 

గ్యశాలిత్వములను న్య కృము సేయుచుండెను. సనంపెగ పువ్వు 

వంటి యాతని నాసిక, యాతేని ముఖవుండలమున కొకవింత 



ఒకటవ (పకరణము, ప్రీ 

యందవమును సనంవాదించుచుంెను, ఆతని వమూాచినంతనే 

యమాతంయవొో క రాజప్రుక బడసి పర ర్రేయింపనన్సును. కలికి తురాయి 

స ముంగర ,ంపు చోరుల యలిక బవిగశో న నొవ్చానునాతిప యు 

న్వ్ షమును, బంగరుజరీ ష లు జబుకుసాక బాయమ ను, 

"మెడలో మిలమిల మెజయుతార హారములును, అతడొక 

మహారాజని వేనోళ్రచాటుచుండెను.. అతనిపా్రాయ మిరువది 

సంనత్చరములకు మించి యుండదని యాతని మూాచినంతశే 

(గహింపవచ్చును, -వీయుల ఆరాకుపూరు(డు మవాతలావణ్య 

మన్మధ మన్న నుండు, 

వముందవుంద గమన ములనాతని యశ్వ రాజ మాశిమ 
Mn స ళు ట్ ర 

మునం, వేనించాను. అంగు నొాతయడా చ."”౦ంగవుము నవళో 

పించి, యు కు | et న్ఫః or సనన) ¥ ee 

A) 

టన ష్ 

ఇఒ బెిడెె ఇ కాల 
és 

పయనము సాగించినాండు, ఇంచుకద' న్వగిసంతెనే సే మాతని "క 

పసెశాల దృగ్గోచర మైనది రాకుమారుడా యుటజము వరే గి 
ప ఎడియూడునొక బృవ్మాచారింగాంచి, తన రాకను 

యోగిప్పంగన్రల శెణింగింపుమని కొరినాయ, బవ స్రదారియు 

కట 0 వడివడి లోనికేగి, రాజవుత్తు)స రాకను 

యోానగికించెమీయం౭జేసి యాతని యనుజ్ఞల"ని రాకుమారుని 

భోనంబ్బ) వశ పెళ్లైను. యోగిపుంగ ఫుడొ క కుశాసృరణ 

ముసెనాసీనుండై యుండెను ఆతని గాంచినంతచే రాకుమూ 

రుడు భక్తి వినము డై సాస్తాంగ నమస్కారము గావించి 

సాడు. యోగియు నాశీఃపూర(కముగ నాతని లేవదీసి యాతడు 



శ రఘు రాథ రాయలు. 

సుఖాసీనుడైన పిదప చిణునవ్యొలయు నెమ్మొగముతో నిస్వు 
పలుకరంచినాంయయ, 

అ ఈ! శఘునాధులతా ఎన్ని దినములకు-జూచి 

నానునాయనా నిన్ను. ఓహో దినభులేమి! కొన్ని సంవత్సర 

ములే నిజముగా గడచినవి, ఆనాండు నేను తెంజాప్రరమునకుం 

దజచు వచ్చుచు బోవుచుండెడి వాడను. అప్పటికి నీవు చాల 

పసివాడను. రెండు మూడేండ్రకి)తము నిన్నొకమారు బృహ 

డీశ్ళరాలయమున( జూ-చినాను, అ చ్చు తనాయనింగారికి 

సేమనుక చా!” 

రఘు: తేమ యూకీ రాందబలమున సేమముగానే 

యున్నారు. వారియాజ్ఞానుసార నే నేసీ పాాంతమున కేం 

చినాను, 

యోగివక్నుసిమోమున దృశ్యాదృశ్యముగ సించుక 

కఠోరతతోచి వెంటనే యంతేరించినది. ఆతండు మగుడ యధా 

(పకారముగనే (పనన్న వదనముతో నిట్లు (పశ్నించినాండు. 
బు ఏమని వారిమాజ ? 

రము ఈ పాాంతమున చ వోళగుడను నొక దొంగల 

'జేడుగలడు. అతడు తజుచుగా నీమధ్య, తంజఫురీ' రాజ్యము 

సైంబడుచు, దోపిడిసే సెయుచున్నా6డ్వు; మాసవతుల చెజుపు 

చున్నాండు, గోబావ్మాణుల హాంసింపుచున్నాడు, అవాచ్య 

ములగు ఫఘోరక ల్రగ్టీముల : గావింప్ర wel వానిహాంనల 

కోరంలేక ప పృజలందణు నాయనిగారితో మొబివెట్టుకున్నారు. 

ఆదుండగీని దండించి రావలెనసి నాయనిగారి శాసనము. 



(2) ఒకటవ (పకరణము: ర 

యోగినదన మండలమున గోధకాఠిన్యములొక్క- మా 

భు పొౌడసూపి యంతళో నే యంతకించినవి. కాని యీోూమారు 

రఘునాధుని సిశితద్భస్థినవి తప్పించుకొన అక బ్ నప కాసి 

రమునా* 'ధుంవా (రధ కారణమును వేగా నూహీించఛినాండు. 

చోళగుని కాచ్యా సమే, ముసి కనుక కుటారళానమునుకొ నినో 

ష్ష్ మూత్ర)మునో' ఘూొసనియుంబదేుకొని అ చ్పెరువందిన 

హూ న్ క నిణ్దుపెలికనాందు. 

బువీః- ఏమి? చోళగుడా? ఆపైన నెప్పుడు 

ఏవ వేడే, ఎన్వడా ప్రుజాకంటకుండు నాయనో! రిఘునాధా! 

నీసౌశీఅ్వమును వేనోళ్ళ గెనియాడవలయును. నీ శే రము 

నర్వజన స్లాఘ్యము. సీ వికృభ క్తి పృశంసాగ్గము. _ నిక్క-ముగ 

రాజదో/హులు, (పజాకంటకులు దండింపదగినవా చే, కాని 

సవొతటరిన టా! 

రము లెదు నోరు రాము సిరాను 

మునగే వచ్చినాను. ఇచ్చటి కసతిదూరమువఐ నే  వూ”సీనలు 

విడిసియున్న వి. సిన్న నే యొక నన్నా్యాసి మా సేరావారమున 

"కి పెంచి, యిందలి తమయునికి నజింగించినాలకు. 

బువ్ీ*... వమని చెప్పి నడ? 

రఘు నమాపమున నే యొక యాశే) మము గలద 

నియు? నందు న నానందులను ఆకొగ్ సద్దు ఒవనించు మున్నా 

రసియు వారిని దర్శించుట స కల కార్యసాఫల్య “పంతు వనియు6 

జెవ్పినాండు. పూజ్యపూడావ్యతి క్రి మమాపదలన్నింటి3 నాల 



6 రఘునాథ రాయలు, 

వాలవుని యూహాంచి, తమదర్శనముసేసి, _నాజీవిశమును 

ధన్యతమము గావించుకొన చే తెంచితిని, 

పు అట్టా; నశే..కాని యాచోళసుండంతటి 

యసాధ్యుండా! సేనాసమేతముగ నే తెంచితి ననుచున్నా వే? 

యోగీందు)ని నదనమునందో చిన మందపహాసాంకరమును 

రఘునాథుండు చూడకపో లేదు. ఆతని హృదయమున భకి భావ 

మించుకయూాగిన లాడంజొచ్చినది. నంనయాంకురము తలసూపం 

దొడగినది. కాని యంతెలోనే యాతండు సమాధాన పడెను, 

రఘుి.== సాధ్యుడ? అసాధ్యు(డి వో? నేనిప్పటికెట్టి 

నిర్ణయమునకును రాలేదు. అతడొక ఖిరవో పాసకుండట. 

ెరవుని యనుగ)హమున దురాపములగు పరములను బడసి 

యున్నాడంట. కాసి... 

బువీ_-  కాని--నీవు వాసిసి విశ్వసింపంజాలనవు. 

అం లేనా! 

రఘు: బాను. యోగీందు9ండొకవెడ నన్వునన్వెను 

అది విషలిప్త్వమగు పయాఫూరమువోఆె  రఘునాథునకు 

దోచినది. 

బుమీఏ... తనబలమును, ఎదిరిబలమును 'దెలిసిఖొ 

(పవర్శించుట ప్రొజ్ఞుల లక్షణము; "కేవలము. తినబలము పైనే 

యాధారపసడి, యొదిరిబలమును సరగుసేయకుండుటయు సం 



ఒకటన (ప్రకరణము, 7 

ణను కాని యది సాహ సెక మూలమని కొంది యి పా 

యము, స్ు వీరపురు మోచితముగ6 బల్క్-నవల్యు-లు మాకొనం 

దమును 'జేకూర్చినవి, కాని వాసి యానుపాను లేమైనం 

గనుగొంటి వా? 

రఘు; లేదు. ఇప్పటికాతని యునికియే మాకు 
తెలియదు, 

చిద్ద ,నానందుల ప)నంగము రఘునాథునకంతగాకుచి3 

ప బేదు. పళని విషయమున నాతంజేల యంతేశ్యద్ధ గ కొను 

చుండెనో రాకుమూకునక రము కాలేదు. ఆతండించు సేపు సంవ 

యాకులితమనస్కు-6 'డెనాండు. కాని నెంటనే నింద ములగునట్టి 

భావములకు దావొనంగి నందుల కై తన్ను దానే ఐందించుకెని 

నాడు, చిద్దనానందు లాతేనిము ఖము నెపాక్క-సారి దృ 

సారించి, యాతని హృదయగ తాళి ప్రాయమును (గ్రహించిన 

వాడు వోలెనించుక తలయూచి, వెడవెడ నవ్వెను. రఘు 

నాధున కరికాలు మంట నెతికెక్కినది. కాని తనఫోపమును 

డాచే దిగమి)ంగుకొన్నా(డు, ఇంక నచ్చట దానుండుట తనకు 

గాని మహర్షి కిగాని యానందదాయకముగాదని యూహాంచి 

బస, క్లఉములో నాయూహయీ బలీయము కాగా నాన 

నమునుండి లేచి “ స్వామి! బంక నేను "సెలవుగకొందునుి 

అని. బ దాంజలియైపల్కి-నాండు, కాని యోగి యందులకంగీకరింప 

చేదు న సరేకదా య యాతని చేతులు పట్టుకొని కూర్చుండం 'జేసినాలడుం 

రఘునాధథు(డు యోగిపుంగవుని కరస్పర్శమున నించుక య్నులికి 

పడిన్నాండ్లు. ఏమి యీచేతుల కజకుందనము+ మణియు. యోగి 



రి ర మనా ధరా యాలు: 3 

శారీరక బలమును రఘు నాథునాశ్చర్య చకితుని గావించినది. 

సిరాహారులె యడవుల తపించు జడదారులకింతటి శారీరక బల 

ముండునా? యోగమాహాళ్ళ్య మట్ట్రదయు.౦డునని యాతి శు 

నమాధానపడెను. రఘునాభుు నమాఫఫెవ రాపభమునుండి 

మరలింపుచు6 జిన్హనానందుండిట్టు పక మిం చెను. 

“నీహకో! ఇది యేమి? ఇంతలో నే మరలంబ)యాణ నూ? 

వాల ఎండపడి వచ్చినావు. ఈదినమంతయు నీవిచ్చటనే మా 

కతిధిగా నుండవలయును; ఇదియాశ ) మోచితమగు మర్యాద.” 

(ః మాయ వ్యాజకృపకు న నంతయు. గతే జయను. క్ష్ 

చపీవిషయమున నస్వతర్దతు డను, పిత్సివాక్య సరిపాలనము 

నా కనశ్యకర్శ న్వము, -వోళగ సంహారమగునరకు చెందును 

మసలరాదని పూసాయనగారె యాగ, ఇచ్చటి క సన బూర లముడ 

మహాపరాధము గాపించినాను. ఇంక సిందుండండాంను, క్షమంప 

వలయును,” 

అట్లా! బశానాయనగారి.యనుజ ప ని నిన్నించుండు 

మని ననును br సయను, కాని, వచ్చినవాడవు నచ్చి 

నశ మరలిపోవుట ఫొడి కాను. మా యాజి వ్య ముకొకించుక 

"మైనం గెపొనవలయును. ఇవి సక్నురువ సంప్రదాయము.” 

రపమునాథుండొకించుక యాలోచనలో .పడినాడు. ఆశని 

మన 'సేళొవేో సంశయ గర మైనది. ఇట్లాలోచనా ధీనమానసు 

డై యున్న రఘు నాథునకెట్టయెదుట, శంపాలత వోలె నొక 
యంగ నామణి గోచరించినది.. “ఆమెను జూచినంతనే " యూతండా 



(8) ఒకటవ (పకరణము, 9 

శ్చర్వ చకితుండైనాంచు. యోగీందు్రండామెను జూడ లేదు, 

ఆతని పీపామెనెపు తిరిగియున్నది. యోగికి వెనుకొప్సక్క- ననతి 

దూరమున నున్న ద్వారము నానుకొని యామెనిలిచియున్న ది, 

అందామె యూరక నిలచియుండ లేదు, హ స్వనంజ్ఞుచే రఘునా 

ధుని, యోగినర్యు నాతిధ్యమును స్వీకరింపవలదని, 'పాచ్చరిం 

చుచున్నది. వేడుకొనుదున్నది. ఇచ్చట చెప్పివవిపంయములన్ని 
యు నరనిమునములో జరిగిపోయినవి, రఘునాఘిండామె యభీ 

(పాయమును గ్యహించినాండు, ఆమె యెన్వ నైన నేమి ఏ కార 

ణము చేతనో తన్నాయాతిధ్య మును స్వికరింపవల వని యుద్యో 

థింస్రచున్న ది. తన చిత ముగూడ నంశయూాకులనే యయియు 

న్నది. కావున నం దేమియు.గకొనక పయనము సౌగించుటయే 
యు త్రమమని యాతడు నిశ్చయించుకొనినాండ. "వంటనే యోగి 

క్రి ప్రత్యుత్త మిచచ్చినాండు. 

“స్వామి! నాయవినయమును మన్నింపుడు.. ఇప్పుడు 

-నేనిం చేమియు స్వీకరింపంూలను, నాకిటునంటి యుండ యొక 

"అెక్కలోసవకాదు. నాశరీరమున నించుకంతయు బడలిక బేదు. 
శ 

నాయనుయూయులు  నాకొొటకెదురు సూచుచుందువు. ఇప్ప 

టే చాలపొద్దువోయినది. నాకొనుజ్జయింగు,” 

యోాగిముఖమండలముూర గో)ఫ కాఠిన్నిములు సూప 

నవి. ఆతని ముఖముక్షణకాలమువీపమెనది. కాని వంతభో 
Da 

చే యాతెండు నమాధానపడినా(డు, 

“సరే అ క్లుకానిమ్ము. నీయి చృయేనాయి నం మఠ 
౧ / 

చిది పోయిరమ్ము.” 



10 రుం తా. శ ఈయ లకి: 

రఘునాభుండప్పటి శే తన యా-నంమునుండి. వేచియు 

స్నాయడు, ఒక్క-సూరాతేంయు దాగరమువంక దృష సాకం చెను, 
i cy 

కాని యేందాతని “కామె కానుసిం_ లేదు. యోాగియు 

నాతనితోడనే లేచిన॥డు. కొని రఘునాభుయాతని వారించి, 

త్వరిత గతి సీవలికివచ్చి, తన తురంగమము నినా హాంచి, 

పయనము సాగించినొాండు. ప్రయాణము 'సేయుచున్నా డేగాప 

యాతనిమనసు మనసుతో లేవు, అప్పుజెతసి మనస్సులో 

దాండపింప్రచున్న ప్రశ్న యొక క ఎ న్వ రా మె! 

రెండవ (పకరణముః 

“ ఏమండీ తిమ్మావధానులుగారూ! ఏమంత తొందరగా 

బోనవుచున్నారు. _ ఎన్ని యేండ్డు వచ్చినను మోజనసత్త (ములు 
మాతామకు చెక్కు చెదరక లిచియుస్నావి. మహాద్నపషవం 

ei ns Ss | ae we 

యొక పిధిలో నొక విప్ఫుసింకొక విషప్రుడుపలుకరించినాండు. 

వడిగాంబోవుచుండియు దివమ్నున భూవాకంముల నాలించినాడుః 

"నెంటనే యోరెండవబా)హా ్షబనికో నాతడిట్లు ప్రనంగింప 

"మొదలిడినాండు. 

ట్ ఫీహకో బుతకావధానులుగా రా! పరాకుగా నుండుటచే 

విమ్ముసరిగాందొలుతనే గురింప లేకపోయినాను, అద్భ 

సమో ? దురదృష్టవో! ఈదినముననే తేలిపోవును కదా” 



రెండవ (పవక ర ణము. ]l 

“ ఏవువ? విఢేవము లే మెనంగ్గలవా?” 

“ ఛాగున్నడి, విశేషము లే లేమైనంగలవా! అని యింకను 

బ్రశ్నింవుచున్నా రా? ద్వీపాంతేశమునుండి వచ్చినారా యేమి?” 

“ ఇందచుమించుగ న శేయనవచ్చును, ద్వీపాంతరము 

నుండి కాకున్నను, నీమాంతరమునుండి లీ య వచ్చినాను, ఈమధ్య 

నేను -కాలీ నా చేవింపనేగినాను. ఆమనెల లాయి చేనీ 

చంద్భి వభవమ. నర. మరలి వచ్చినాను." 

కీ అట్లా! అందులకే మోరిట్లు ప)న్నించుట, వే దషవము 

లన్నవి, సృపములా, ఫొంపలంటుకొను చున్నవి, కొని మనవంటి 

వారికి మాత్రము క కొంతచేయి పపము... మంచితముణము,” 

“ఎకముటూా? కొంచము వివరించి చెప్పుడు మో 

“ వివకించుట కేమున్న ని. పాతబియ్యముపొటి వమా+నిక, 

వున ప్రభువులు "వేంకటసకిరాయలవామ పరమసదించిరి. భూరి 

దానములు సేయబడునవని వినికిడి. వమో! వేళికచ్చటి కేగి 

యున్న చో నేమైనంద్భణమోా కామో ముట్టుక వోవునాయని 

నాయాశ. మిారుకూడ వన్చూఖ మంచిది.” 

ఓ నచ్చుటకు నాశెట్ల య భ్యంతరమును లేదు. ఇట్టిన న 

వన కాశేములు మనకు రజను. లఖింపవుకదా! అయినను నన్నొక 

నందేహాము బాధించు చున్నది.” 

COS” 



12 రఘునాథ రాయలు, 

“ ప్రభువులు నెప్టవులు కదా! మనము స్మార్తుుము, 

మనకించేమి లభించును?” 

“ఓహో! కఇ్రదియా మో సందేవాము, అవును. మినీ 

మధ్యనీ యూర లేరుగా. అందులకే నికిట్టి ధర శ్రనం దేహములు 

కలుగుచున్నవి. (ఇంచుకదరిశేగి మెల్లగా) ఇందొక సరమరహా 
స్యమిమిడి యున్నది, అది రాజకీయము, ఎవ్వరికి నెణిగింపనని 
పీమాణము చేసినచో చెప్పుదును.” 

“ ఏయు? రహన్యమా? పంమాణముల కేమిలెండు? లక్ష 

చేసెదను. 'నేనెప్వరితొడను 'జెప్పను, చెప్పటపలన నాకేమి 
యూడిపడును? 'వేగమాపరమరహాస్య "ముమోసెలవిండుల” 

“ -వేంకటపతిరాయలవారు తనమరణమునకు. బూర్వ 

ము రెండు మూ(డు నెలలు రోగపీడితు ౭ యుండిరి. ఒకనాణు 

వారునచివ  సామంతదంపనాధాదులందన యంగికమునకురా 

వించి, తేనయనంతరము తిన యన్న కుమారుడు (త్రిరంగరా 
యు'బే రాజ్యమునకు 'రావలయునసియు, దనకుయిత్న నంతతి 

"లేదనియుంజెప్పినారంట. ష్ 

(1 (ఆశ్చర్యముతో) అదియెమి? రాయలవారి కేమైన 

మతిభ/మణము గల్లినదా? "వేంకటాంబ _ గారికిందనయు(డు 

గలడుకదా! అమెయు రాొతయలనారిడేసేగులలో నగ్యగణు 

రాలు, ఈ వైపరీత్య మేమి! ఆనభ్యులలో నెప్వరికి సీయంఫము 
స్ఫురింప నే లేదా?” 



(4) రెండన పీకరణము, 183 

క స్ఫురింపకపో లేదు. కాని రాయలవారే యందులకు 

సమాధాన మొసంగియుండిరి. ”” 

“మున్ 

“ వేంకటాంబా గర్భశుక్షి ముకాఫలమని మనమందరము 

భావించు నా బుకుతేడు నిజముగా నామె గర్భమున జనించిన 

వాడు కాదంటు, ముచ్చటశె "వేంకటాంబగారాతనిని జెంచినా 

రట. ఆమెమనసు చిన్నబుచ్చుట కిష్టములేక రాయలవారు 
నాకుజ్జని నక్త లాలించినారంట. అన్నకుమారున కన్యాయ 

ము జరుగునేమోయని తన మరణావనరమున నారహన్యము 

నచివ సావముంతాదులకుందెలియం వేసినారంట. ఈ రహస్యము 

యుల వారికిని వేంకటాంబగారికిస దప్ప మరియెన్నరెకిసి జతి 

రుదతు,.” 

“ ఆదాసి యమైనది?” 

న ఆపిల్ల వాసిని గసిన యనంతెర మైదాన రోజలనోనే 

మరణించినదంట,”” 

“ ఎంతచిత)మైనగాధ. అయిన నిప్పుడు. (శ్రీరంగరా 

యలవారే సింహాసనము నధిరోహింతురన్న మాట, 

“అదిగో ఆవిషయమే యిప్పుడు సంబేహాస్పదము 

గానున్నది. ఇప్పుడు రాజాం నమున రెండు క శ్ష'లు 

బయలు చేరినపి.*”” 



14 రఘునాధ రాయలు, 

“ అదియేల? రాయలనారే నసంయనుగా తనయనంత 

రము సింహాసననమునధిరోహీంప నెవ్వండక్తు యతో నిగ్గ యించి 

నాకుకదా, ఇంక శం కాతంకములకు తావేది!” 

“మోకును నాకును 'లేకపోవచ్చును, గాని యంమయుగల 

సభ్యులే కొొందకకామాటలను విశ్వసింప లేదు. మటీయు వేంక 

టాంబగారి తమ్ముడు జగ్గరాజను నాతండొక్క-డు గలడు, మర 

గావసరమున రాయలకు మలి (థ్రమణముగల్లీనదనియు, నందుచే 

నప్పటియాయన  యాడ్తయాదరణ యోగ్యముగాదనియు, 

నొతేడు ప్రచారము సేయందొడంగను, అతనిపాట కాతనియక్క- 

గారు తాళము వేయుచున్నది. ఇంతకు మంతి) సామంతాదులలో 
నాడభిన్నాభిపాయములు గలవని మొదటనే 
చెప్పినానుక డా.” 

“ రాయలకు మతి (భ వుణ మేల కలుగవలెను?ి” 

క. శ్రీరంగ రాయల పక్షమువా3ె రాయలకు మందు 

పెట్టి మతి విరిచివారసని, గొబ్బూరిజగ్ల రాజుగారి పృచార్ము, )9 

“ పక్షమువారనగా? ” 

(1 (శ్రీరంగ రాయల తల్సియగు తీగుమలాంబ 

“మొదలగువారు ” 

6 ఈమ! రావు! నేనీమాట విశ్వసింపంజూలను, తెరువు 

లాంబగారు మహాసాధ్వి” 



రిండనపుకరణ ము, 15 

5 వనము ఏశ్వసించినను విశ్వసింపకపోయినను మం 

తులు కొొందజామాటలను విశ్వసించిరి. దండ నాథులందణు 

సిందుమించుగా జగ్గ రాజు పక్షమువాచేే"” 

1 మహామంతులీవిషయమున "సేమందుకు +” 

'“ ఏమందురు? ఇటునటు చెప్ప లేక యూరకుందురు?” 

“ ఇంతటి రహన్యవిషయమున నిజాసనిజములు తేల్పుట 

కష్ట మే. కాని నిజమునిలకడమిద 'ేలకపోదు. కాని సామంతులు 

గూడ జగ్గ రాజు మాటలనే విశ్వసించుచున్నా రా?” 

“* ఇంచుమించుగ సందును జగ్గరాజు పక్షమే యవ 

లంబించియున్నారు. ఒక్క తంజాపురమువారు మాత్యము 

(శ్రీరంగ రాయల పక్షమున నున్నారని వినికిడి.” 

4 కీహో ధర్శమున కింకను నిలువసీడ కలదన్న మాట. 

అచ్యుత నాయనింగారు మహోభ క్తులనియు, విశరణఖనులనియు 

వినియున్నాను. నాడు (శ్రికృన్షరాయలవారిక తిమ్మిగును వోలె 
నామసారాజునకు రాజనీతి విశళారదులలో నగ్న )గణ్యులగు 

గోవింద ద్ ల్సి తులవారు మహామంత్ర)లంట” 

““ అన్నిటికంటు ముఖ్యవిషయమును జెప్పమరచినాకు, 
అచుుతనాయసింగారి కుమారుడురఘునాధ రాయలు మహోబ-రా 

కంముశాలి. ఆయన అన్ని విషయములలోను అపర (శ్రీరామ 
చందుందే. ఆనాండు, వేంకటపతిరాయలవారు తనయంత 

సం చేశమునిచ్చిననాండు, రఘునాథరాయలవారుకూడ నచ్చి 
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యున్నారు, ఆయన మరణవాజ్య్నూలమునాయన స్వయముగా 

వినియున్నారు. కావుననే తంజాపురమువారు మా(తము (శ్రీరంగ 
రాయల పక్షమును హరిహరాదు లడ్లమైనను వీడ్రువాచుక్రారు.”” 

“ రఘునాధనాయనింగ- రిప్పుడి యారనేయున్నా రా!'” 

“ లేదు, వారి తండి గారు త్వర గారమ్మసి కబుగంపుట దే, 
నభజరిగిన మరునాడే యూ యూర ఏడినారు .” 

“ అంత త్యరగా వారు కబురంపిన కారణము?” 

“ వేళుడను నొకమాయావికలడ(ట. వాడొక మసో 

మాంతి,)కుండట, వాడు దొంగల గుంపఫులకు నాయకుడి, ద 

ముపైంబడి దోచుకొను చున్నాండంట, మానవతుల పాలిటి 

సాశ్రాన్నృత్యు నె యాతండు సంచరించు చున్నాడంట. ఈమగ్య 

తంజాఫురములోం. గూడం గొన్ని యలజడులు. కటగినవంట, 

వానిని దండింప రఘునాధరాయలవా “రగియున్నా ను. 

“ వారన్నిటసమర్గులు ” ఏడాది క్రితము, గోలుకొండ 

నబాబుతో వేంకటపతి రాయలవారిసనంఛ వించినమ హోయు దమున 

నయ్యేకై. క ఏరుండు గావించిన విశృంఖలప్రవిహార న. 

శాఘ్యముక దా! వారికీదొంగలగుంఫు లొక  లెక్క-యా! 

చీవులవలె నలిగిపోవుదురు.” 

“ అటనుకొనరాదు. చోళ/పనకు రహన్యముగా బుడత 

కీచులుకూడ సాహాయ్యము సేయుచున్నార(ట, వారు సము(ద 
యాన ప్రవీణులు; చోళగుని నివాసముకూడ "దేవికోటయను 
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నొకద్వీపము. అది కావేరీ సాగర సంగమ పిచేశమున కనతీ 

దూరమున, సముద్యాంతర్వరి మై యున్నది. మజటీయుంబాండ్య 

తుండీరాధిపతులుగూడ, చోళగునే వోత్సహించు చున్నారట 

వారికి తంజూవురమువారిళో నిత్య నైరముకదా!” 

“ అట్లయినం దంజూపురమువారు (శ్రీగంగరాయలపక్ష 

మవలంబించినారు కావునయాండ్యతుండిరాధిపతులు జగ రాజు 

నకు సాహాయ్యము 'సేయుదురన్న మాటయే.” 

హస జగ్గరాజుపక్ష మే. అచిరకాలములోనే 

తుండిరాధిపతియగు క ఫప్తభాపతియ.6 బాండ్యనాథుండగు 

ముత్తువీరప్పయు నీనగరమున శే తెంతురని యొక సారు” 

(1 అయ్యో! అట్రెసమయమున నిచ్చట రఘునాథనాయ 

నింగారున్న నెంతబాగు. ఇంక (థ్రీరంగరాయల పక్షమున న్ "క్త 
వూటయెన నాడు వారుండరను కొందును.” 

“ వాదు కాదు. "వెంకటపతిరాయలవారి కుడీభోజమును, 
తంజూఫురాధినేత యగు నచ్యుతే రాయల ఎరెక్స సరము మితం 

లో 
ఇ డును అగు వెలుగోటి యాచమనాయనింగారు కొలు. వెరిసిన 

జగరాజునకు సింహ స్వవ్నము, పాండద్యతుండి రాధిషతులకాలి 

ని బలపరాక)మములు కో త్తవి కావు.” 

జ అదియెట్టు?'' 

“ ఒకమారు కృవ్వభూపతి సామా జ్యము పై నదుకు 

తిరిగి కప్పము చెల్లించుబ మూానినా౭డు, "వేంకటపతి 



18 రఘునాథ రాయలు, 

రాయలవారి ఛాయబారి నవమానించి ఒంపీనాండు. అంతట 

రాయలునారు (కుదు లై ఆ యాచమ నాయ ంగారిసి, సైన్య 

ముగ నాతని" పెకీ పంపినారు. అప్పుడు య 

మెరి, తంజాపురమువారుమాత) మానాడుకూడ  సొమా) 

జమున కె సాహాయ్య ము గావించిరి. అమాుహోయుదమున 

యాచమనాయనింగారనుపమాన పరాక)మాతిశయమును 

జూవీనారు, కృష్టభూపతిని చెజిగొని రాయలవారి సమ్ముఖి 

నంబెట్టిరి, ఆనాటినుండి మొన్న మొన్నటివరకు కృష్ణభూ 

పతి శరసాలయండే కాలము గడపెను, మహమ్మదీయాల 

తోడి యుద్దమున(దన విజయములకు మూలక్రారకుండైన రఘు 
నాధుడు కోరగా, రాయలు కృన్లభాపతిని విముక్పుని 

గావించెను, | 

* ఇంత గృంథము కలదా! కృష్ణభూపతి యెంతకృత 

ఘూషుడు. తన్ను వెజునుండి విడిపించిన తంజాపురమువారి 

యెడ నే దో)హము తలపెట్టినాండు.” 

“బాను, పరిస్థితులన్నియు. జాలవిషవుముగ నున్నవి, 
తుదకు పర్యన సాన మెట్టుండునో,” 

“యు శోధ ఇన నఫోజయ?, పర్యవసానమం తే కాని తిమ్మన 
గారూ! మరల మొదటే నచ్చుచున్నాను, మూరు సెలవిచ్చిన 

యీయుప పత్తులేవియు మనకుగూడ భూరిదానములు లభిం 
చునను మిావాక్యమును సమర్థింప లేకున్న వే. మాటల నందడిలో 
ననలువిషయమునే మజచినట్లున్నారు.” 
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క్ ఆయ్యా ఒ బు కొనధథానులుగారూ! రామాయణ మంత 

యూనిపి రామునకు సీశోేమి యగునని ప్రశ్నించినాడంట! ఇప్పు 

గంథ ముక ముల వారికిని గానలసినది పజల సదభి ప్రాయము, 

త్రనుసు క్షముల నారును శాద్దకర్మ చే ముచున్నారు. మత వివక్షత 

లేకుండ దానధర్శములు సేయ తున్వాను కావుననే మనకును 

గంత లభింప గలదసి మనవి చేసినాను.” 

ల అసాధ్యులం జమిోారు, నిజముగా సనసీయినువక్ష ములలో 

నెవ్య రెన మిమ్ముందమకు మంతి గాంజేసిళొనిన వో వారిపక్ష మే 

తప్పక విజయవంకేము కాగలదని, నేను నెక్కి వక్క్మా- 

ణింపగలను్కు” 

“సరి సరి, నేనే మహామంతి నైన వో సీ శద్ధమున 
నొక లక్ష దీసారము_లెనను బ్రతిగహీంప కుంటంనాః ఇంతకు 

_చెవమనుకూలముగా లేడు, త్వరపడుడు. "కాలాతి క)మణమైన 

వోంగార్యకలాప మంతయు.బెడును.ల 

మహా డక (వకర ణము, 

అది తంజూవురీ రాజపా)సాదమునకు నెనుకనున్నలిలొ 
దానము, వెన్నెలటేడు తనచల్లని కింఇములచే సిదాఘసంతే ప్ప 

మగు జీవలోకమున కించుక హోయిని చేకూర్చు చుండెను, అమృత 

కరణునకు చేదోడువాదోడుగాననిలకుమవూను6డును బ్రచార 

ముసేయుచుండెను, పుషప్బీతతరులతా సంతతులు కమ్మని తావు 

లీనుచుండెను. ఊరంతయు మాటుమణిగి యుండెను. ఉద్యాన 
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వనముగగూడ, నెల్ల యెడల నిశ్శబ్బ వాతావరణనేు 'తాండవిం 

చుచుండెను, అప్పుడప్పుడొక పక్షి కన్నువిచ్చిదూచి చంద్రికా 

ాళధళ్యమును mow ప్రభాత కాంతి ఫు ౦ంజముగాె 

భ్రమించి, "రెక్సణలు విదిర్చి, కలకలారివము గావించుచుం డెను, 

ఆపి శాంతవాతావరణమున కదియొక్క-టి యే యంతరాయము. 

అట్టి పశాంతమన్' జ్ఞ ప) దేశమున, నొక చలున జాతి 

తిన్నెపై నిరువురు పురుషు లాసీనులైయుండిరి. త్లగువురునిం దుమిం 

చుగా సమవయస్కు-లనియే చాప్పనచ్చును. ఇరుస్తునును స్ఫుర 

దూవు లే. ఇరువురును మనోజ్ఞ నస్తాాలంకృతు తే. ఇకువురును 

"దేజస్పంపన్ను లే. స్థూలదృష్టికి వారిరువురు 'నేకవ్యక్తి రమొుక్కం 

భిన్న రూపములాయని యనిపింపకపోదు. కాని సిశితముగంబరినీ 

లించినచో, _వారిరూపు శేఖా పిలానములందు సాదృశ్యమున 

కంక భిన్నత్వనే పరిస్ఫుటము కాగలదు. అందొెకని సందు 

మాత్ర)మగు తేజన్సంపడ పుంజీ భూతమై యుండెను, ఇంకొకసి 
యందు బాహా మగు తేజస్సుట్లిపడు చుండెను. ఒకడు నౌల 

భానుమరీచి జాలములోరు ముఖవర్చస్సు గలవాడు, ఇంకొకడు 

చంద్రమః కలా కలాపమును బురుడించు నానన నోభకలవాడు. 

ఒకడుసివిడనీల జలదమాలికా నద్భశమగు "కిన రారికలవాడూ+ 

ఇంకొకడు మనోజ్ఞ నిఖామండిత శిరస్కు_(డు. ఒకడమృతమును 

పోలహాలమును దనగర్శకుహూరమున నిముడ్చుళకొన్న కలగ 

సాథోరాశి. ఒకడు, శీతలపవిత)జలః పూరముచే నొప్పాముగాం 
గలహరి. ఒకని కటిప)బేశమున సాధుజనర శ్రా దక్షము నహితేజన 

భయంకరమునగు నాభీలదీర్ణ కరవాలము వేలాడుచుండెను. 
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ఇంకొళనినద్ష్ద నట్టి ఛయంకరాయుధము కేవియు గానరావు. 

పాఠక వుహాశయా' ఆముకున్రకు నెన్యకో గహించితివా? అందు 

కూత) కేజన్సంపదగల యాతండే రఘునాఫఘిండు. కెండవ యాత 

ఉాతని పియమ్మిగైండును, శిష్యుండునగు యబ్బ నారాయణ 

దీక్రీ చుండు, 

Sess దీశ్టి. రులకు మహామంత్రు)లగు గోవింద 

Mr కుమారుడు. రఘునాధ రాయలకం కె యించుక 

చిన్న వాదు, ఈతండు రఘునాథునిఎద్ల కావ్య నాటకాలం 

కారాదుల నభ్నసించినాయడు. గోవిందదిీ, ఫి తులవారు రఘునాథు 

నకు విద్యాగురువు. ఆయన యనుగ+వా వి శేషముచేతనే, రఘు 

నాధుండు సమన శ న్ర్రపారంగతుండే చెనాండు. ఆనాడు సంగీత 

సాహీత్య ములం'దేమి శస్త్ర వైదువ్యమునం దేమి రఘునాధుని 

మించగలనా శే కాదు నరితాగువారుకూడ లేరు. రమునా 

ధుండు మరల తన గకుపున్తు)ని తనంతవానిని గావించినాండు. 

విద్యాపూరి మైనంతినే, మమొకనా (యమ యస నారాయణ దీశ్లి 

తులు, రమునోఘినకు గుముదక్ష ఆ నొెనంగు నుశ్లేశమునో 

బోయినాండు, రఘునాఘిండ శాతం యనిప్రాయము పరల 

ముందుగందానే, తనక ర్రాలంకారములగు రత్నఖచిత కండల 

ములను, వజ)పదకమును, పాడాంగద కంకణములను, యు 

నారాయణకిెసంగి, బహూకరించినాండు, _ గురువుల వలనే 

గురు పుత్తు)లును సంభావనార్హ్యులుక దా! వారికువరకును గల 

సన్నిహిత? ముంతగాథ మైనది. అంకమనోహూర మైనది. అంత 

నిష్క-ళంక మైనది, 
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ఒకింత నేపు వారిరువురు నక్రే భూనమ దను వహించి 

యుండిరి, అంతట దీక్లి కులే యిఫ్టుపక మించి శాండు, 

దీక్లి* మికమా! ఈరాత్తినీవు నిద్ధించందలంచు 

కొనటబేదా ? 

రఘు. లేదు. జగద్దో)హియగు నా-వోళగుని నంహా 

రించునేకు, నాకు స్? సోరములు రెండును సహ్యములుగా 

కన్నది. మకియు సామా )జ్యమున కెన్వను నిజముగు వారసుళో 

సశ్చితమగు వరకు నాహృదయమునకు శాంతి లేదు. పాపము 

(శ్రీరంగ రాయలు విపత్సముదముసమునిగి యున్నాంయ,.. "వేంక 
టపి రాయల వారి యంత్యసం దేశము సర్వధా నెర 'వేషునని 

స్ర)తిన నట్టిననేను, చేతులు. నులుపుళకొనుచు నిచ్చు 

యున్నాను. 

స్స్ ఈదినమున  యాచవమనాయనింగారి వద్ద 

నుండి గమొక వా రావహుండు వచ్చిన తెలిసినది. అచ్చటి నమా 

వారము తేమైనందెలిసిన వొ 

రఘు: కొంతవరకు తెలిసినవి, పాం డ్య తుండీ 

రఘునాథులు చంవిరి శిగినారంట. వెంక టమ్మగారి సాహాయ్య 

మున జగ రాజు ధనాగారమును దనవశము చేసికొన్నా డట. 

వేంకటపతి రాయలవారి యంత్యేకి | యల "వంట పుహ్క-లడాన 

ములు గావించి యాయూారి పీజానీకమును గూడందన వంకే 
తిప్పుకొన్నాడట, రాచనగరులోని పరిచారకులందరు నాతని'కే 
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నశవయగుణ యుంసటచే, నంతఃపఫుర వార్త లేమియు బెలియనే 

చేదం. - పాండ్యరుండీర విభులదుష్ప్ర)వారమున కంతమే లేదంట, 

ఇ్రవియేవార లు. 

దీక్లి య... అయిన నిప్పుడు కర్తవ్యము ? 

రఘు: అదియు నాయఎయే వాసినాయ. సెన్నము yy స. ఫా 

నరంసి సిద్దమై యుండన లెననియు, నావశ్వేక మైన వో, నిరంతర 
(౧ 

సు )/తయయాణముబు గావిం+చియి యెనంజంవగిరికినేను న స్వయముగా ఠా 

వ లనసియు పాసినారు, 

స: ఓహో! ఇదియా విషయము, ఈపరిసితియం 

తయుంజూల విషమముగా నున్న బే. మిానాయనగారింకను 
(న్రీరంగమును బే యున్నారు కదా! వారిక్రీవిమయము 

లస్నియులెలిసిన వా 

దము  తెదిసిసిపి I స, పంగా 

న మోనెయనగారిక్రిపగ య సుల? స్నైయు 

నె; ఇమ “కతట నే నొరు (త్రీరంగమున తే, వ స 

త్రో (బ)సంగించి సున్నా న పాటునా మరలి రమని యూాదేరించి 

నారు పూర కొనసా ర మో నను మురలి విట్బ్చినాను, 

దీక్లీి1_- చోళగునకింకను నాయుప్కా-లము మిగిలి 

యున్న ది. 

రురు కూ వఏమూా._కాని చిద్ధ నానందులను యోాగిని 

గూర్చి సీనెప్పుడైన వినియున్నా వా? శాజేరీ తీరముననే యాత 
నియాశ/మము కలదు, 
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సా చిద్ధనానందులా? అట్లి పేరెప్పుడును విన తా? 

ఎవ్వరో అనామకం చెయుందును. ఏమి +! విశేషము లేమ 

న గలవా ? 

రఘు: (పరభ్యానముగా) విశేషములేశేమి లే. 

దక ఏది ణెకో యోజించుచున్న ట్రున్నావు: నిజము 

గా నెపియో వి శేషములుండి యుండును, చెప్పక తప్పదు. 

రఘు:._ అంతగాం జేప్పనలసిన విషయము తేమియు 

నులేవు. ఒక బ్యహ్మచారి చెప్పగా విని యాతని యాశేముము 
నశేనుబోయితిని. కొంతసేపాతనిణో బ్రనంగించితిని. పనం 

గావనరముననేలకో నామనము సంశయ (గస మైనది, 

న ప్రసంగ విషయ నేమి 1 

రఘు... అనేక విషయములు గలవు; కాని చోళగు 

నిగూర్చి ప్రనంగించునప్పుడాతని ముఖనెఖరేయు, మాటల చం 

దమును నాయనుమవూనమునకు. గారణములెనవి, 

దీశ్సి:.. వమి ? చోళగప)వర నమును నమరింపం 
ప్రజల ల్ 

బోయినాండా ? 

రఘు. లేదు; అది సర్వధాఖండించినాడు. . కాని 

యాతని మహిమాదికమును, బహుధాపాగడినాండు. 

వ అంతమాత్రమున నాతనిని నంచేహింపయిని 

చేదు. నిజముగా వోళగు డంతటి మహిమా పేతు.ండేమో! 
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య ం - i 3 
రిఘు._- వీనాతని మూటలను వినకేోదు. అందులకే 

తీ పాము * అహ ఇల. ఆర = 5) అరా న క్ ఒక యిలు చెప్పుచున్నాను, ఆయఖిపా )య ముబు వినుకలి వలననేర్చు 
iv) డం ల 

డిన ననంగాదు, స్శ్చౌయ ముగా నాతంకిసి జోళగునకు నెద్దియో 

పో న ల 20 నంబంఫముండియుండును, ఇం వకాదు. మక్ ెక విచిత;నంఘట 

నసముతాదు.నాతయనుమూనమాను బిలపఆచినన్ః 

న న. 

రఘు. ఆయాగియెడ నాకించుకంత యనుమానము 

జసించినంతనే నేను మరలి వోవయల్నించితిసి, అంతట 

యోగి నన్నో కించుక యీాతిధ్యమును 7కొనుమని నిర్బంధించి 

నాయ నేసమ (వతమ్యుత్యరమాయనాయని యోజించుచుండగా, 

నాకెదురుగా నున్న ద్వారమున హఠాత్తుగా నొక సుందరి 

సా కూత్య-రించి, యాయాతిఫ్యము సెంవమాత/మును సక 

రింప వలదసి హ స్తనంజుచే నన్ను హెచ్చరించి, తృటిలో మాయ 
ఆవి భో 

“చనద నానెఫు తెంగియుండుట చె యోగి యా మెను 
ప్త ఇ 

జూడ లేదు. 

Se (విన్గయవిస్ఫారితే నేతములతో) అంతట సీ 

"వేమి చేసితివి? 

రఘు: ఏదో తాత్కా-లికమగు సాకు జెప్పి, యయ్యా 

తిఖ్యమును నిరాకరించి, వెంటనే యయ్యాశ /మమును 

పడీ వచ్చితివి? 
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దీశ్చీ:._.. మంచిపని చేసితివి. నిజముగా నిన్నా పర దేనత 

యే రక్షించినది. వాడవ్యడోో మాయాపి, గోముఖ వ్యాఘ్ర 

ము. నిన్ను వంచించి విసము డా)వింప సంచినాండుం 

రఘు? నేనట్లు  లేచినచ్చుటచే నాతండు నన్నొక 
పిరికి పందయని యనుకొని యుండును, 

స అనుకొననిమ్ము. అచ్చట నీవనహాయు(డవు* 

తన బలము చెదిరి బలము నెబుంగక పవర్శించుట మూర 

లక్షణము గాని వీరలవ్షణముగాదు, ఇంతకు నిన్నా తడు ఏకుని 

నలె చెదురొ-న లేదు. బహిరంగముగ ద్వంద్వ యుద్ధమున 

కాహ్యనింపను లేదు. శేవలము శాంతమూరి యగు యోగినలె 

నటించుచున్న యాతని సీవెశ్లైదుర్కొ-ందువు! 

రఘు: నిజమే! నాయెడంబక్ష పాతబుదిగల వారీ ఘట్ట 

ముసి స్టే యన్వయింతురు, నాయెడ సొనుబూతిలేని వారు ? 

దీక్లి*_ నీయస సానుభూతి లేనివారు సీవుచేయునర్వ 

ఫ్ నపార్థము నేకల్పింతురు. తటస్థులగు వారెవ్య రే 

మ స: సెప్పిన నద్దాని కే re ఈ స్వయముగా. 

దా మెద్దని ఇవ్విధమున నన్వయింప దొరకొిొనరు, 

రఘు: కాని యాసుందరి యెవ్వరు! అను నదియేనన్ను 
వేధించుచున్న ప్రశ్న, 

దీశ్లీ?.. దానికి నమాభానము ముంచే చెప్పితిని కదా! 

అపర బేనవతయీ యని, 



మూడనపుకరణ ము, లి 

రఘు? కాదు కాదు, నిస్పంచేహముగా నామె 

మూానవియే, 

దీశ్షి_ మానవియో డానవియో ఈతర్య- వితర్క- 

ములశో నాకు పనిలేదు, నాపాణ స్నేహితుని ప్రాణములు 

గాపొడిన యామెనాకు సాక్షాత్పర బేవతయి. 

ఇట్లు వారు సనంగించు కొనుచుండగా నెద్దియోనవ్యడి 

వినవచ్చినది. అనతి దూరముననున్న యయ్యారామ చోర 

మున రాజభటులెవ్యరినో యడ్డగించు చున్నట్లాశేకలు విన 
వచ్చినవి. రఘునాథు నకొక స్ర్రీయాక్రిందన ధ్వనియు విననచ్చి 

నది, ఆతనికావిషయ'మేమా ెల్సిఫొనవలెనను కుతుకము 

సించినదిం 

రఘు: ఎవడురా అక్క-డ! 

అనతిదూరమున చేతులు మోడ్చి నిలిచియున్న యొక 

భటు చేతెంచినాండు. 

టు. చిత ము పిభూ! ఆజ, భటు:- చిత్తము ప్రభూ! అజ్ఞ 
రఘు. ఆరామ ముఖద్యారమునుండి వినవచ్చు నా 

శికల నాలించితివికదా! కార ఆమేమో తెలిసికొని 

త్వరగా రమ్ము. 

ఛటుండుత్వరితగతి నేగి, నిమిషములో తిరిగివచ్చినాండు, 

భటు వమియును లేదు ప్రభూ! ఎవ్వరో యొకవీచ్చిది 

ఈనాడే యిన్నగరమున శేతెంచినది. ,ఇప్పుడారానుములోం 



48 రఘువావ రాయ లు, 

బవేశింస యత్నించు చున్నది. రాతిరిషూము నడచిన. పినప 

వి వులళో నెవ్యకరును సంచకింపరాదని వుహామంతుల యూస్ట, 

అట్టు సంచరించువారిసి బట్టి బంధింపన లెనసియు నాజ్ఞ కలదు. 

కావుననే శు. నదలించుచున్నారు, మరియునియ్య్యా 

రాముము గూడేేవలాంత; పురమునకు నంబంఖఛించినదె, ఒము 

లిందు కాలిడ రాదను రాజశౌననము ముంచే కలను. 

రఘు ఆమె యింబేల ప్రవేశింప యత్ని ంచుచున్న ది. 

అందును నిట్టియ ర్గ రాత మున. 

ws నెక తిమ్ముచగ్శింబం గోరుచున్న ది. పగలంత 

యుందడాము రాజకార్య సిమగ్నుుల లెయుంకుటచే నవామెకు తవు 
దర్శనము లభింప లేదంట. అ రని యట్లో 

గహించినట్లున్న ది. ప్రూభువులను దర్శింప స నేశెంచుదుండగనే' 

భటులడగించినారు, 

కా అడాగింపశా నామె మరలి పోలేదా? 

ఛటుః "లేదు, వారినో వాదించుచున్నది, 

చ స న. 

భటుండించుక నంకోచింప సా7ను, 

భటు;--- తంజూపుక ప్రభువు లనాశులపాలిటి కల్ప 

వృక్షములనసి వినియు న్నాను. ఇపుడామాట వట్టినేకి బీరకాయ 

యే మైనది. అని యనుచున్నది. 

మూ శీఘ్రముగా నామెను మా నన్నిధికి గొని 

రమ్మనుము, పొమ్ము. 



(8) మూడవ[సకరణము, 29 

భటుయ చిత మని పున నెట్టినాయు, కొలదిసేపటిలో నే 

ఆమె రాజాని ఎధ్యమున సవ ముఖయొ నిలిచియున్నది. ఇరు 

వంకల భటులు, నము, ల యుండిరి, 

రఘు అవ్నూ! ప. ఈ సీఫుత్తు)న శేమి 

— చేతులు కట్టుకొని పేసెదను, సంచేహము బిడి 

తేల్పుము తీ! 

పొంగి పొరలి నచ్చుదుఃఖము నామె యాపుకొన లేక 

చెక్కి వెక్కి యే డ్వ సాగినది. కాని రఘునాథుని 

యనునయ వాక్యములచే నొకింతసేపటికి కుదుట పడినది, 

స్రీ పీభూ! నేను సింహళ ద్వీపాధిపతి భార్యను. 

ఈ నూటలెట్లో ఆమె నోటి వెంబడి వచ్చినవి. ఇంక 

నామె మారుమాట పల్క-లేక భోరునుని యే డ్చు చు 

నందే కూలబడి పోయినది. రషునాథుండు ని శ్చేష్టుండెనాండు. 

సిర్వల్టు.డ నాయ, 

ర్య వఏమిది? సింహ శశ్వరియా! నేను జాగ )వవస్థ 

యందే యున్నానా? లేక కలగనుచున్నా నొ? 

My మ కలకాదు; కల్ల కాదు ప్రభా! నేను సింహా 

శేందు?ని భార్యనే. దురదృష్టవళశమున నిట్టియవస్థను బొందితిని, 

రఘు: అమ్మా! సఏీయుదంతమంతయు నామూలా(గ 

ముగ నెటీంగింప్రుము. 



80 రఘు నొథ రాయలు, 

న్రీ1_ ఏమని చెప్పుదును? కొలది కాలము. కిందట 
బుడతకీచుల రొయ భారియొకీ (శు నాభరి నద్ద'కే తెంచి, , సింహళ 
మున వర్తకము చేసికొనుట కనుజ్ఞ నొనంగ వేడినాడు. నొ 
భర యు, నమాయిక ముగా నాని మూటలను నమ్మి యనుబ్బ 

యిచ్చినాయు, తకువాత వారు మాయూర నొక వరే ,ర్ ష్ 

మును సిరించి కొనిరి, ఆబుడతకీచుల నాయకునకు, కా. 
గొలది కాలములోనే ప్రబల సే న్నెహ మేర్చడినబ. ర్ట ల్ప పట 

తెటుంగని సాభర్త యాతేసికి మారాజ్యముసకు dab 

ర స్య విషయములన్ని యిం జెప్పీనారు. నిజముగా నారాయూర 

వర రృకమున శె రావేదు. a కబళింప చేకెంచిరి. 

పర (రులను "జేర నోడలలో సీపాయీలు వచ్చిరి. అమ్మకపు దిను 

సులనుశే నర నాయుధ సామగి) నచ్చినది. ఈ మోననేమెయు 

గ/హింపని నేము సిశ్చింతగా నూకొటలో సిదురించుచుండ గా 

నొకనాటి రాతి) వారు మాకోట ముట్టడించిరి, మేముకేనల 

మసహాయులము. అనన్నద్దులము, ఉపరివారికీ మాకోట మర శి 

ములన్ని యుందెలియును. కావునంగోట వారినశమగుట కెంతయో 

కాలము పట్ట లేదు, అదృష్టవళమున నాభర్త వారికి కోట రహస్య 

జాంరమును మాత్య)ము చూప లేదు. అంతట చేయునది 

లేక కతిపయ పరివార నమేతులమై మేమా రహస్య ద్వార 

షన _ ఆఎటపడీి ప్రాణములు దక్కించు హొంటిమి, ఒక యో 

డను మాత మెళ్షైటో సంపాదించుకొని సముద్రమును తరించి 

4 తంజూఫుర ప/॥భువులకును తమకును వంశ పారంపర్యమగు 

రన్మునువ (కుంభము కలదనియు, వారిసాహాయ్యమున శత్సు)నాశ 



మూడవ [(పపకర ణము, ల] 

ముగావించి రాజ్యమును దిరిగి నంపాదింప గలనసియు, నాభర్త 

నాకుందజచు చెళ్చచుండడవారు, 

రఘు; అవును, మేమిమవరము eg మిత )లము 

సింహ ₹ఇ్యామ లిప్పుడెచ్చట నున్నారు ? 
స్రీ ఆవిషయమే చెప్పనున్నాను. సముద్రతీరమును 

'జేనను మాకు శతు బాధ తప్ప లెదు. వాయుమిమ్ము నెన్నాడియే 

వము చుండిరి, అంతట మేము మూకళుపపుములు వైచుొని, 

తెంజూఫురి "జేర నే వెంచు చుంటిమ. శతు) వులంచారింబవకుండు 

టె "నుము దినమున _ కొొక్కొ-క్క- మాసమున బయనము 

సాగందు చుంటిమి. కాని మమ్ము దుర్విధి 'నెన్నాడుచునే 
యున్నగి, ఒకనాడు నేమొక యటవీమార్వమునం బోవుచుం 

దా సాన సహార 'మేఘావృవ మనని, చలల జంగా 

బ)ధంచసముు చల శేగినది. ౪ *రు-చచికటులు గమ అమ. పులు 

Voy 6 జె వికిగినేలయడం వచ్చినవి. హోనుమిని 

గాం పీను చుండుటచే నెకరిమాట యొకిరికి వినవచ్చుట లేదు, 

కుంఛనృ ష్యగురియం జొచ్చినది. అట్టినమయమున గూడ నా 

నాధుడు తన నవాజ “భా వ్రమును పడలేదు. అనతిమాంముననే 

యొక కొండగుహాకలదనియు నచ్చటి శెచున జో్రతనతే 

నింక నపాయ శంక లేదనియుం జెప్పి, సావొకచేయి నూతగాసిచ్చి, 

"రండవ చేతి ళో మార్లమున క డుగాను: న్న కంటకల తా నంతతు 

ల వొెలగించు కొనుచు సళ. నడ-దు చుండిరి, ఎట్లో మహో 

క్ర సృముసై నాగుహ చేరుకొంటిమి. కాని నేనా జడివానలోం 

దడిసి యుండుటచే, వడ వడ వణక బొ చ్చీతిని, అంతలో వాన 



2 రఘునాథ రాయలు, 

యు వెలసినది. చలిగాలి మూత్రము జోరుగా విపర సాగినది. 

నన గలా నానాధుండు జాలిగొని, గుహాముఖమున 

“కేన యిలునటులబరిలీలించగా, ననతి దూరమున  నేదయో 

వెలుగు గాసి వీంచినది. ఆకాంతింగాంచినంత నే యదిమనువ్య 

నివాస మై యుండుననియు, నందు న్నవారు చలి కాగుటకె య 

గ్నిసి జ్వలింపంబెసి యుందురనియు, నక్కా-౦తి ప్రంజ మయ్యగ్ని 

సముతితనేయనియు వారు భావించిరి. నాకావిహయమంత 

యుంజెప్పి, నెంటనే యా నెలుగున్న నెపు నడున నాగిరి, నేనెం 
తవలదని వారించినను వినరైరి. ఏదుర్ముషూర్హ మున నన్నందు 
వీడి పోయిరో యిప్పటికిని వారి దర్శన భాగ్యము నాకు మరి 
కలుగలేదు. నేనా గుహోంతెరమున నెంతెసేపు "వేచియుంటినో 

సరిగాంజెప్పంజూలను, ఎంతకును వారు రాకుండుటచే, గుహా 

యీనలికి వచ్చి భూచితిని, ఆవెలుగుదెన గానరా లేదు, అంత 

యునంధాకారబంధురము.  గీమనిక్రిచురాళ్గురొద 'సేయుచుం 
డెను. నక గాలు కూయుచుండెను. నాకేమి చేయుటకుంాలు 

పోలేదు. ఒకమారు వారినశ్యేవీంచుకొనుచుం నాయంఛ కార 

మున బోవ బుదివొడమినది. కాసి వారు తిరగి ను 'ే వరా! 

అప్పుడు నన్ని చటంగానకున్న వో నన్న న్వేషించుచు వారెంయయో 
వుదురో! అప్పుడొకరియునికియింకొకరికిం 'బెలియక, పలు నెకలకు 

లోనుగావలసివచ్చును గడా కావున నింబే వేచియుంకుట 

యుత మము--అని వెంటనే యింకొక యూహా పొడమింది. 

అదియే సరియిన యూహాగా నెంచి నేనందే నిలిచియుంటిని. 

అంతటందూరువు తెల్లవారినది. నా నాథుండప్పటికిని తిరగి 



(9) మూడవ /[పకరణము. ఫలి 

రాలేదు? ఇంకనవంయు మనలనేలయని, యయ్యరణ్యమున 

వారిని నదకళొనుదు బయలు బేరితిని. ఎందును వారిజూడ 

కానరాలేదు. ఆకటిచే నటమటించుచు నొకగొ లని 

సాహోయ్యమున సీయూరు చేంపిన ఇన్ని క ప ములకు 

లోనైనను, మొండిపాణము నన్నేలకొ సీడకున్న ది, నాజీవిత 

నర్వస్వమున శే దూర నైతిని. వాళందున్నా నో? ఏమైనారో? 

దుఃఖావేగమున నామె వల నల యేడ్యసాగినది, థ్ 
డయ్యు రఘునాథుండు కరుణార్షహృదయుండు. ఒరులకష్టము 

లంజూచఛి యోర్వజాలగు, అందును సీవిషయము తనపాణ 

మితుునకు సంబం ఫెంచినది. ఆతని కన్ను లుగూడ నించుక చెమ్మ 

గిల్లనవి, కాని యంతలోనే థైర్యమును నహించి యామె 

న్ా దార్చుచు నిబ్లుపలికినా(డు, 

రఘు: అమ్మా! సీవింక విచారింపకుము. సీకస్టము 

లన్ని యు గక్టిక్కి-నవనియే తీలంపుము. ఇప్పుడే, ఈముహూ 

రముననే, సీఛభర్మృజాడలరయుట తై, తగినవారినియోగిం చెదను, 

అచిర కాలనున నే, సుఖ్యమయున్న సీభక ను న్స చూడగలవు. 

మరియు మిత )ద|ోహమునకుం ఛాల్చ్బడిన బుడతక్చులవీ ద మడం' 

A) మిా రాజ్యమును మోకిప్పింతునని యిచే మాకుల జేవత 

సాకీ గాంబ్రుతిన గైకొను చున్నాను, 

అప్పుడు రఘునాథుని ముఖమండలమున నత కల 

తెజఃసుంజము తాండపించినది. కరుణారన భరితములగు నాత 

ని నేతికవులము లుణారుణ కాంతుల నుద్దీప్ప ము ;లెనవి, కాని 

శక్షణకాలనములోనే యాతని ముఖము మరలంబ/నన్నాకృతి 



BY: రఘునాధ రాయలు, 

వహీంచినది. అంతట నాతడు నగారవముగ సింహ శేశ్ళరినంతేక 

ప్రరమున కనిపి యామెకునుచితోప చారము లొనర్పందగు 
వారిని నియోగించి దీశ్షితులతోందన (పాసాదమున 
క3గినాండుం 

నాలుగవ పుకరణ ము, 

సమయము నిశీధము. రోదనీకుహూారమంతయు గా థాంధ 
కారబంధుర మై యుండెను. ఆకనమంతయు నిబిడ సీరంధ)జల 

ధరమాలికాలంకృతమై యుండెను, అప్పుడప్పుడొక్క- తటి నత 

మాత్రము తళుకు_-మని మెజసి యంతలోనశే యంతరించు 

చుండెను. హోరుమని చలిగాలి వివసాగను, 

అది చంద్యగిరిలోని రాజపా/సాదము, ప్రబల ప్రభం 

జన వేగమున నాకోట గోడల పైనున్న దీపములన్ని యు 

నారిపోయినవి పానాదాంకర్భాగమున మాత)ము కొన్ని దీప 

కళికలు మిన్కు- మిన్కు- కాంతుల నసీనుచున్న వి. 

పోసాద రాజము కాలపునుషుని కరాళ వదన గహ్యరమువో లె 

భయదమై గన్న్యుచుండెను. అట్టి భయంకర నిశీథమున 
"నెవ్వరు మేల్క-నియుందురు? చంది)/గిరి యంతయు మాటు 

మణగియుం డెను, కళూ రాభీలవన్య మృగములు, గూడ గీరి 

గుహాంతరముల నడంగియున్న యన్నిశీథమున నెవ్యరా రాజ(ప్రా 
పాదమున సంచరించువారు? న నని ముసుగులు ధరించి, మె లి 

మెల్లగా వీక్సీయడకుగులు వేసికొనుచుః బోవుచున్నారు. చోరు 
లాయీమి ? కాదు కాదు వారిచేతులలో భయంకర కరవాల 



నాలుగవపుకరణ ము, వీర్ 

ములు మెజయుచున్న వే! మహాోవీపులా? అయిన ముఖములకు 
మసి పూసుకొనచేల? నీలి ముసుంగులేల? నిశ్చయముగా పఏరర్థ 

రాత్సమున నెద్దియో ఘోర కార్యము గావింపనేగు చున్నారు. 
అయ్యయో! రాజపాసాొదమున నందరును గాఢ నిదా)పర 

బసు లై యున్నా రే! ఈనరరూప రాక్షసులు వారినందరను 

సంహరింపరు కదా! నేడో శేపో సింహానన వుధిరోహంపనున్న 
(శ్రీరంగరాయలు, సపత్నీ పుర) బాంధవముగ నించే నిదురిం 
చుచున్నాండే. ఈహత్యా పృయత్నమంతేయు వారికొజ కె 
కాదు కదా! వమోా! రాజకీయపరిస్థితులన్ని యు నుల్లోల కల్లో 

లములె యున్నపి, ఎప్పూడెట్టియ త్యాచారములు జరిగినను 

నాశ్చర్య పడవలసిన యవనరము'లేదు. అందును (శ్రీరంగ 
"రాయలకు జగ రాజాదులగు మహాశతువు లనేకులు గలము. 

ఆ౫ని యసుస్పుు గృోసియింపం గాలభుజంగివోలె 'వెంకటవ్యు 
యంశేప్రుగముసచే గాచియున్నది. ఇంతకు (శ్రిరంగరాయల కవి 
మంచిరోజులు కావు. 

అయ్యయో 1 అది యేమి? ఆకానలిగాయువారా 

ఫురోరవాంతేకులకు వంగి నంగి సలాములు సేయుచు ద్యోవచూా 

ఫుచున్నా లే! ఎంతేదో)హము! కాను. బ్రదియంతయు లీ. 

పీభావమను. ప్రపంచము నందలి నకలానరములకును మూలము 

ధనము. వానలో. దడునని వామును ధనవాంచకు లోను 

గాని వారును వేరు. కాని యింతటి న్వామి దోోహమా? 

పాఠక మహాశయా! హంతకులు మువ్వురు అభ్యంతర 

మందిరమున బ్ర వేశించిరి, వారిననుసరింతము రమ్ము. అదిగో 



26 గ పంటు రా కాలః 

వారిలో వాెగ్రియో పైసంగ్ంచు కొనుమన్నాకు. సావధాన 

ముగ నొలింపుము. 

i జగ్గా రోజా! విరందచు చచ్చినవారిన * బడియయు. ఎన్న స, 

మహారాజులుంగా రి చ్చి న మందును ట్ర యాగి౦ చి 

నావా యీమి!.” 

జగ్గ+-- సరి సరె; ఇంకను బ)తయోగించిణి బా Tae 

గుచుంటినే? మహో పీయత్న ము మాద వువియాళ మోూం :) 

కుని కడనుండి, కృస్తభూపతులా 'యావపుథ్సె సంగ )హంచి Ess 

గటాశ్సి ంచిరి కదా! దానిని వెంటనే ee య 

సానుకూలము గాపించుకొనక మోన నేషములు ెక్కి-ంవముచుం 

డులటకు నే నేమిమూక్టుండ నా? భరవా! సీేమనుకొనుచున్నా రో 

జగ్గరాజలిగిన జగ త)యమును గంపింప కట నం స పలి స్ప 

కరాళ? 

కరు అ ంమురికునుః నిస్పం చే హాముగ వరాం 

డవే. మరియు పీవసుడా కరో! ఆరాట మూత సుందరిని 

పాత్యచేసినాండా! 

లా ఈతండు చవెజచినంతవుంద ప్ర్రైలను దణ చిన 4 

జగ్గఏ-- మరిమోార్ గ్ మారెన్వను! వూరీచసు బాహులాః! 

కరా; ఈపోల్కి. బాగుగనే యున్నది. కాని బెవాం 
తక నరాంతకులన్న చో 

గ్ మూగి. గమన 



(10) సాలుగవ(పకరణము, వ్” 

జగ! మనహందళము శ రాంతకులనేే, 

భి: కాని రావణాదులగు రాకసులంవకు రఘుపికుని 

చేతిలో వుడిసినారు, 

డగ: (లె్ళిపడి) వాసుల. ఘువకులతాల్ ఎక్కక? 

కరా: (నవ్వుచు) ఏమ్ఫు త్ఫుళ్లిపడుచున్నావు. జగ 

రావా పమ వినినంతెనే జగత)యము కంపించు సంటివే, ఇంగ 

లోనే ఛయకంపమా? 

జగ: (నక్తుకొని ఆ వమియును లేదు ఏమో సా 

క్యా నముగా నుండి యిట్టుయితిని, (మోసము పె చేయి'నచి) 

భయ కంపము లనునవి జగ్గరాజు పరినంమిుల నుండజూలస్పు, 

కరాః కాని మితమా! నేనెన్నో హత్యల గావించి 
నాను. కాని యిందరి నొక్క-మారు చంప లేదు. ఇట్ట సుమ 

యకుల నిదా) పరవశుల, నెన్నడు హత్య గావింప లేదు. నా 

హవృవయ నేలకే దడదన కొల్టుకొను చున్నది. 

ఖర: నాకును శ) యున్నది. ఇ హత్యా కాండము 

నెవ్వరు నిర్యహింపంగలకు? 

జగ్ష: ( వెడనవ్వునన్వి) జగ్గ రాజు నరా కలా 

ఆతని యూహ లెన్నండు నపోహలుకాలేదు. నేనిట్టగునసి 

ముందే యోజించితిని, ఇదిగో! అమృతము (సారాయముతో 
నిండిన యొక ఫాత)మును జాపుచు) దీనిని దా)/వుదు. మో 

శంకాతంకము లంతరించును. హృదయ గంథులకు బలము 

సేకరూరును. చిత మునకు ర్య ప్రర్యములు సమకూడును, 
షై 



లిరి ర మను రు ల 

కరా? (శేరంచూచి సాఠరాయమా! వెళి జగ్గరాజా! 
నేమది చవిమాడక య, యిట్తిసావహాస కృత్యమును గావింప 
నే తెంచితి మినుళొంటినా? పూముఖవాసనయు గహింప లేవా? 

జగ; (గంఛీరముగ) జగ్గరాజు నెంగలికాడు. మోయు 

మద్యమును గ్యోలియే నచ్చినారసి గ)హాంపనివాడుగాడు. కాని 

యీ మద్యము నట్ట దే యనుకొంటివా? ఇడి నీవమలో తయా 

వెన సారాయము, అందును నత్యుత్తేమము, కము "సిపవిరాచిన 

వారికిం జీకు చింతలుండవు. ఎంతటి ఘోర కార్యము నాచరించు 

నప్పుడు గూడ జిత సైర్యమునడలదు. వయేల...మనవంటి 
ము. 

వారికిది యమృత రసాయన నే! రండు 'సేవింతము. 

భె; ఈలోగా ఏరు మేల్కొనరు కదా! 

జ; మేల్కొొ-నుటయా? అది కలలోని మాట, ఇ గై 

యుంచినను విరు తెల్బ నారువరకొ ములను అమ 

కరా:  వమియోపధి? జగ్గ రాజూ! దాని నెట్టు (బయో 

గించితినో మాకించుక చెప్పగాదా? 

భర; మాదగ్గర నేనా స్ దాపజికము, 

జగ; "లేదు లేదు దాపజికములేను, నేనా విషయ 

మునుగూర్చి చెప్పంబోను చుండగనే మారు నన్నడిగితిరి, ఆ 

పక్రియ యత్యల్ప కాలములోనే ముగియునది;: ప్యయోగ 
మును నతిసుకర మే, ఆ యోపధినగ్ని లో వె చిననది నలుదెనలం 

బొగయజిమ్ము ను, ఆ ధూమ మాఘాణించినవారు నిమేషకాల 

మంగే గార మూ గాపగవసులగుదురు, అటు మూరలో 



నాపి (వక ర ణము, 9 

మునిగి నాలుగు గూములుందుకు, ఈ రాతి, ఏరందరు నిది)ం 

చిన తెరువాత నీముందిరముననే య య్యూపధిని బ)యోగించి 

సశేర్సాటు చేసినాను. దాని ప్రాభావమెట్టివో మీకు కన్ను 
లార చూచుచున్నారు కడా? మరియొక యాశ్చర్యక రమగు 

పహ. తనని బ్ర యోగించుట కై సియోగింపంబడిన వాండు, 

సిస్పులో నోవధిని బడ్నవెచిన యుత్తిరక్షణముననే ఆ ప్రదేశ 

పన సమ్వా లెట్టుచు పీవలికి వచ్చినాడు. కాని యాతండు 

గూడొ నొకింత'సెఫు పరాకుగానే యున్నాండు, 

కరా; ఈభననమునకు నలువంకల నరమైలు దూర 

ములో నింగ్గు లేవు కావున నరిపోయినది, లేకున్న వారిపనియు 

టు 

అంతట జగ్గరాజు మూ కుపొత)ముబనుదీసి సారాయమును 

లోన ఎలు, అది తిన) వాసనల నలు'దెనల జిమ్టుసాగినది. దాని 

— స్రమును బృశంసించుకొనుచు నొ మువ్వురు నాసా రాయ 

మను గోలికి, మభ్య మధ్య రుచికరములగు నంజుమైగూడ 

సారగించిరి, ఒకింతసేప్రున కె వారి యు త్వాహము మిన్ను ముట్ట 

నది. భూతావేశేమి నందిన వారివలె తూగుచువారు కరవాల 

ముల గహాయించిరి, 

కరా: జగ్గరాజూ! దీపము నార్పివేయుము, ప్రనన్న 

,ముధురములగు వీరి ముఖవిలాసములను గాంచుచు వీరిని సంసా 

దింపంయజాలము, 



జగ: ( నెడనవ్వునవ్వి) ఇంతేనా సధిర్యము! ఇదిగో 

చూడుము. (తళ తళ లాడునొక బాకుతీసి (త్రిరంగరాయ లను 
డదనలాన్రకొొలది  పొడుచును. చివ్వుమని రక్కముపేకి 

చిమ్ముసు. జగ్గరాజు ముఖము, చేతులు రక పూరితములగును, 

రాయల నోటమాటయొన "వెలువడ లేదు) 

కరాః సీవునిజముగా రాశ్షుసుడవు. పచ్చి నెస్తును 

చావు భయంకర శార్లూలమనవు. 

జగ్గు బాను నేనట్టివాండనే. కాసి నాశతువులకు 

మాత్రమే. నామ్మిత్రేబృందమునకు నేనమర తరువును,. 

భె; జగ్గరాజూ! పమార్చవా? 

జ్య * ఆర్చను, 

ఖెరః వల? 

జగ్గః మరణావనరమున సవించు విప్ర రక్శమును నేరు 

కన్నులార చభూడపలయును. అప్పటికిగాసి ఏరిపై నాకున్న కసి 

తీరదు. (రంగరాయల మెడ నటు నిటు బొంగరమువోలె తిప్పి 

ఎడమ కాలిశో నొక తాపుత న్నెను) చూడుము ఈపంద రేపు 
సింహాననము నధిరోహూంచునంట. వెలుగొంటివారు ఏనికి సాహో 

య్యాముగావింతురంట. తంజాపురమువారు "శ్వేతచ్భత్రమును 

బట్టుదురంట. మూసలు వట్టిమూాష్టలు. (మోసము పెచేయి 

వైచి) జగ రాజలిగిన. +. 

కరా; జగతియమును గంపింప వలసినదే, 



(11) నాలుగవ పుకర ణము, 41] 

భర జగ్గరాజా! ఏీవువి రాధి పరుల నధిశే వించుట 

వాడగాదు సీని శెంపరిని జలవినను నీవొక హంతకమాతు)ండ వె, 

వ్రుండ 'నెన్నిటిక్రిని గావు, ద్భంద్భయుద్గముననో నంకుల సమర 

మునన బక సంహారింపుము. క గావింప్రుము, 

నిన్ను లోక మంతయు బోటువమూాసిసిగా నెన్ను దురు. 

జగ! నోరు మాటలనోచే కాలశ్లేపము సేయు 

చున్నారు గాని యిప్పటి కొక్క-నిగాడ చంపలేదు. ఈధ్య్ల 
పన్న ముల కేమి. లేవు లక్ష చెప్పి కందము. కొలమలతిక మిం మ 

చున్న ది. త్వర పడుడు. 

ఖర... అమాయికములగు ఏరి ముఖములను వప్క్షిం 

చినచో నాకు జాలి కలుగుచున్నది. 

జగ్గు. మిత్రమా! నీవు మరల మొదటికే వచ్చుచు 

స్నావు, నీమస్పిష్క-ము పై పె సింకను యదవ ఇసి చేసినట్లు లెను. 

రండు మతాంతర ప్ మద్యమును గ్శోలుడు 3 

మరల వారందరు మద్యమును గోలినారు, ఈ మారు 

వారికి రాక్షసావేశము గల్లినది. మువురు మూడు సునిశితకర 

వాలముల గొసిరి, హత్యాకాండ మారంభ మైనది, కునికి కునికి 

పీపకళికయు నారివోనున్న ది. ఒకరు; ఇద్దరు; మువ్వురు; నల్లురు 

పదిమంది. హత్యాకాండ ముగిసినది. వారు మువ్వురును రక్త 

సికాంగు లెరి, 

“లాల? ann! nN ముగిపినది. 



42 లఘునాధ శాయలు. 

జగ్గ రాజోక్క-మా మ పకాలున నవ్వ్నాండు, _భరవ కరో 

లు లిక్యురును ద్ఫుళ్లి బపడినారు,. ఒక పిశాచము వారిని “హుళన 

'సేయుచున్నట్టుం డెను. 

ర జగ్గరాజూ! 

జగః ఆ! 
౧ 

రర మాపి ముగ సద; 

ఎవ్వరో దూరమునుండి ముగియలేదు అని “శేకవేసి 

నట్లాతసికిం దోచినది, మరల తుళ్ళి పడినాండుం 

భేరు- ఎవ్వరో పృక్కగదిలో నవ్వుచున్నారు. 
ఎవ్వరు 

ఆతనికి ముచ్చమటలు పోసినవి, చేతినో నుదురుతుడుచు 
కొొనంబోయినా6డు. నుదురంతయు రక మయము; ఆతంను 

కన్ను లక్కి నలువంకల మూచినా(డు. కరాళుండు, జగ రాజును 

రకపానము సేయుదున్న రెండు పీశాచములవలె నాతనికి 

గానుపించిరి. 

ఛిర:= జగరాడా! కొంచెము మద్యమిమ్ము. 
మూ ౧ 

రర నాకుంగసాడ. 

జగ్గరాజిటు చూచినాడు. _భేరవ కరాళు లిర్వురు 

నెద్దియో పర ధ్యానములళోనున్నారు, "నెంటనే రెండు పాత్స)ములు 

మద్యముతోోనింపి యం'దెద్దియో చూర్ణము కలిపి ఇర్వురకు 
నా పాతములందిచినా(డు. వారిరుంరు రెండు గుక్క_లలో 
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నామద్యమును గో లిం. శెండు మూడు నిమిషముల 

లోనే, మూలుచు 'నేశోయన్చస్టవాక్యములాడుచు "సేలంగూాలిరి, 

వారి ప్రాణ వాయువు లెగిసిపోయినవి. జగ్గ రాజొక్క- వికటాట్ట 

జహానఃసు గావించినాయ. దీపమింకను అస్పష్ట్రకాంతులనీనుచు నే 

యుగాది. ఎమరుగా నొక నిలువుటద్దమున్నది. అందాతని 

ముఖాకృతి యాతేనికి గోచరించినది, జగ్గరాజు తుళ్ళి పడినాండు 

ఏవుది ? వశాచమూా+! నలువంకలంజూ చినాండు. రక సిక మానవ 

క ఫేఎరముబు. రక్కసిక్కముులెన నన్ర్రములు -- గానవచ్చినవి. 
తనయొడలొక్క- మాకు గగుర్చొడిచినది. ముచ్చవుటలు పోసి 

నవి, ఇన్గరా కదలుచున్న ది? (శ్రింంగ రాయలు కాదుకద! లం 

చుకదరికే? చూచి వాకు. నెనుక నెవ్వరో నిలిచిన క్షైనది? మరల 

తుం శ్రి పడినాంయయ, "వెనుదిరిగి చూచినాండు, ఎవ్వరును లేరు, తన 

ర్ రము నశలుచున్న ది, ఇంచుక మద్యమును సేఏింపవలయును. 

మద్నిమును న్ టం కాంతా చ కు కినది, ఖెరన కరా 

"సల కళేబరముఖు ముంను సడియున్నవి. వానినొక తన్ను 
తన్ని నిక టాట్టహళ్సము గావించినా౭ను, వ ళా ల 

జగ్గరాజునకు ఏ రా నహాయులు! పిరికింందలు రక పాతమునకింత 

జగుపా! అప్పుడాతనిలోంబె శాచికమగు నొకయాూాహ పొడమి 

నది. వెంటనే బాకు తీసి, కరాళుని యురమున గాటముగ బొడి 

చినా౭శు. అచ్చటనే కరాళుని బాకుగలదు. డానినిదీసి ,ఖిరవుని 

బొడిచినాండు. మరల నొక వికటాట్టహోనము గావించినాండు, 

ఎట్టయెదుట నెవ్యరా నిలిచియున్నది +. రఘునాథరాయలా ! 

వవమాపెదవులపె చిజునవు(4 రఘునాధా! నన్నుజూచి నవ్వు 



44 రఘునాథ రాయలు, 

చున్నావా? అయిన నీకును నిదియేగలి. ఈరాతి) జగ్గరాజొక 

కిశాచము; ఈ రాత జగ్గరాజు పచ్చి నతు సెచుకు వరదలలో మునిగి 

"లేలును, జాగ్రత; ఆతండాక్క. పరువునంబోయి శ భాకునో లాను 

కొలది బొడిచినాండు. ఏమిది? వట్టిగోడ యేనా? అతని మ స్తిష్క- 

మించుక చెదరుచున్న ట్లాతనికిందోచినది. ఒక్క- వెకిలి సస్య నవి 

నాడు, అంతలో ద్యారముకడ నెవ్వరో స్రీమూర్తి బిలిచి 

యున్న ట్లాతనికి దోచినది, 

“ ఎవరుసీవ్రు. రక్క-సివా? అయినరమ్ము ఇరువురమును 

నరశోణిత పారణ గావింతము.” 

చీ గూ రకసికాంగుండగు జగ్గ రాజును జూ-చినంత'నే 

యా స్ర్రీయించుక చలించినది. కాని యంతలోనే కుదుటపడినది, 

(బ్రా సీకు మతిపోయినదా! నేను వెంకటమ్మను. 

జగ్లః:_ "వెంకటమ్మ వా! అయినచో నిజముగా రక్కసి వే. 

రమ్ము మనమిర్యురమును నరకలోకమునకు బోవుదము, 

నెంకటమ్మ యొడలు జలదరించినది. కాని క ర్యన్ఫము 

వెంటనే స (్రరణకు వచ్చినది, ఛ్రర్యము చేక్రూరినది, 

"వెంక. తము టా! ఇది మసలుటకు నమయముగాదు, 

ఎవ్వరెనజూచినచవో మనకిర్వురకును నిజముగా నరకమేగతి 

యగును. రక సికములగు నీయుడువులతో సీవిచ్చట మసలుట 
ప్రమాదకరము కదా! రమ్ము; త్యరపడుము. 

జగ్గః= ఎచ్చటికి? నరకమునకా? 
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44 రఘునాథ రాయలు, 

చున్నావా? అయిన నీకును నిదియీగతి. ఈ రాతి) డగ్గరాజొక 

విశాచము; ఈ రాతి జగ్గరాజు పచ్చి నెత్తురు వరదలలో మునిగి 

"తేలును, జాగ త; ఆతండొక్క- పరువునంబోయి చాకుతో లాను 

కొలది బొడిచినాండు. వమిది? వట్టిగోడ యేనా? అతని మ స్పిష్క- 

మించుక చెదరుచున్న ట్లాతేనికిందోచినది. ఒక్క- వెకిలి నవ్వ నవి 
నాండు, అంతలో ద్యారముకడ నెవ్వరో స్ర్రీమూారి సిలిచి 

యున్న ట్లాతనికి దోచినది, 

“ ఎవరునీవు, రక్క-సివా? అయిసరమ్ము ఇ్రరువురమును 

నరకోణిత పారణ గావింతము.” 

నీ “i రక సికాంగుండగు జగ రాజును జూ-చినంతనే 

యా (స్త్రీయించుక చలించినది. కాని యంతలోనే కుదుటపడినది. 

బ్రా నీకు మతిపోయినదా! నేను 'వెంకటమ్మను. 

జగ: "వెంకటమ్మ శవా! అయినచో నిజముగా రక్క-సివే. 

రమ్ము మనమిర్వురమును నరకలోకమునకు బోవుదము, 

వెంకటమ్మ యొడలు జలదరించినది. కాని కర్యన్యము 

వెంటనే న (్రరణకు వచ్చినది, ఛైర్యము చేకూరినది, 

"నెంక!.. తమ్ముడూ! ఇది మనలుటకు నమయముగాదు. 

ఎవ్వరెనంజూచినచో మనకిరుంరకును నిజముగా నరక మేగతి 

యగును. రకసికములగు నీయుడుపులతో నీవిచ్చట మనలుట 
ప్రమాదకరము కదా! రమ్ము; త్వర పడుము. 

జగ: ఎచ్చటికి? నరకమున కా! 

వంక. బిను 
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కొన్న సా భక వవాంఫుంపని యొక్క ౨ సపరాథాసమును దేప్పు 
ల జహా ర్ Va ” వ శి 

నారు. అంతలోనే యాయుధపాఖులగు భటులే పెంచి, పడా 
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సీకము నపలించి దూరదూరముశా తెమివేసి, మపహాోమంతు)ల 

యింటోచుు "కావల గాయ ముదలిడిర, 

అయ్యో! మహామంఠతులకుగహూడ సిర్భంధవమూ ! ఎంత 

యరాజకము! ఎంతడార్జన్యము! అనె ఎన్వడ్ . దారిశోవుచు( 

బల్కినాండు. వాం దురదృష్టవశమున నాసపలు్రూలు పహారా 

జవానుల కర కుహరములంబడినవి. సరత వారాతనిపెయుడి 

కాలుసేతులుబంధించిరి. బాకు మొధకోయని యేడు చుండెను. 

ఈ౫రయొ క్ర యపరాొధమునుక్ష మింపుడని బగిమాలుకొనుచుండను. 

కాని వానియా(క ందన ధ్వనులాలించువా రెన్వరు! ఆలించిరవ్షంప 

గలవా రెన్వరు! పాపమాయభాగ్యుండృల్లు రోదించుచుండేను. 

తనల గుడ్డలుకు)క్కు-డు. పఏనియఆజపులంతేరించును. అబ్బ! 

చెవులు గింగుకుమను చున్నవి” అనిగయొక భటుండు ఖర స్వనము 

నంబల్కి-నాయక. “* అం కాదు; ఏనిరదనధ్యనులందరు నాలింవ 

సలయును, ఆవలించి భయనిహలులు కావలయును, అప్పుడెట్టి 

పల్కు-లుపల్మ్య- నిం కెవ్యడు సాహాసింప(డు.” అని యింకొకడు 

సమాధానమిచ్చినాండు రాజభటు లగునగునని యా దురదృష్ట 

నంతుసీడ్చుకొనుచుంబోయి "కారాగారమున. బడ నెచరి. ఒడ 

'లెల్లచీలుకొనివోగా రక సి కొంగుడ హాహాకారములు. సేయు 

చున్న యయ్యభాగ్యునిజూచి, ప్రజలు నిజముగానే భయ చకితు 

'లెరి, నోరువిప్పిన కారాగారము, కాలుకదిపీన కారాగారము, 
అబ్బు ఎంత యరాజకము! ఎంత చండనొననము! 
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ఇ్రక్మారంతేయు నల్లోల కళోలమె యుండగా, నూరివె 

లుపు నామామిడి శోఫులో నెన్వరు చెపుమ్వా నిలిచి 

యు ర్నారు + 

శీళో! యాచమనాయనింగారా! మసనాోప్రురుపా! 

వమిది? తమకుంగూడ మామిడినోపులో దాగియుండవలసిన 
దుర ఎ శపటిన దా? కదనరంగముల విరవిహారము గావించు తమ 

ని ర్యమంశయు "మొక్క-వోయిన దా? పాంవ్యతుంవర సోమల 

బరాజకులంగాఏించి బలాత్కౌ.-రముగ వం తమసాహూన 

వొంతే3ం చినదా? గంకుమోరిన వున్నెదొొరలం గసిమనంగి, పాళి 

hs తమ పొరుపాతిశయముపలుచ _నెనదా? 

ఏమని? ఎన్షయో ద్రాలోచ నములో మునిగియున్నా శ్ర? ఉం 

చుండి యా తరత క్ నూరి-నె'పే మూర్చలు నిగిడించు మన్నా రే, 

ఎన్వరికొ రకెన తపక మహాశయా! అపరాధము! 

శాఖ ్కసిస్రుయులగు తేమునంటి మహాత్ముల గభీరాశయముల 

౫ హాం నసుమెంతటివారము. శై నసింప్రుడు. ఎవరో తమవంక శే 

నచ్చుచుస్నగ్టున్నారు, తమ మేసమామగారి పు్ఫులుదామె ర్ల 

రంగా రాయణంగారినలె నున్నారు. ఇకునుకును మహాయోాథధులు 

బ్రుువునును రాజ్యతంత్యజ్ఞులు. ఈ యరాజకమంతేరించు నుపొ 

యము నూహాంపుడు, 

యాచవునాయసింగారి తల్లిగారు దామె .రవారి యాడు 

పడుచు, మేనమామ మేనత్శ బిడ్డలిరున సురును జిన్న నాట తాత 

గారి యింటివద్దనే "పెరిగిరి, ప్రదువురును “Ue లే. కావుననే 
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గారి ముఖమున సం భి మాశ్చగ్యములు తాండవించు 

చుంశను, కాని యెన్యరును మూాటాశ లేవు, చాకలి త్వరలో 

బట్టలమూటలు పవిప్పీనాండు, అందమూల్యములగు నన్ర్రము లెన్ని 

యోమున్న వి, అవి య్నా యు సట + "ొని 
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నాయసింగారిప్ నుచినంతినే “అప్పాజీ అని (యొక్క. కేక నెచి 
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స “వి వానిని దనహృదయమున కద్దుకొనినాండు, జూగు'ససేయక 
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గారి తురంగమమును గదలినది. కొలది కాలములోనే వారా 

యూరి పరినరములను చాటి, పూర్వసముదతీరము వెపు 

పయనము సాగించునుండిరి, 



ఆరన [(పసకర ణము, స్ట్ 

ఆర్నన ప్రకరణ ము, 

' భట? త కీ! వాన బలపరాక)మము నీయూారి వారికి 

ఏషదయుశౌనవా?' అసి రఘొకనటి మధ్యాహ్న నమయమునం 
నాల 

గప్ప పషభూసలి, తనముందు చీచులు జోడించుకొని వంగినిలిచి 

యున్న ౧మొక్ కసేవకుని బ్ర) సంచి రోలు 

' చన ము మహా! నంపూగముగా విక దమెనవి” 
న ca mn 

కృష (గంధథీరముగా) ఎట్టునిగనమెనవిరా మూర్ధా? 
థి ను 

౭ తమరు సదా” రిం దు ఎన్ కర నాల "ము తవుపరా 

కను సాన యమును వేనోళ్ల పాటుదున్న ది సభా! 

వ ఏ విమి? వింబిు ఇరించు =” +"బమును బటియు ౯ 
నో 

బంటి లో ‘శ వ్ 

a కా పయో 
3 | 

Ga ” “ జ + ల R ~ 

సి తు HON ITNT ఫలము అలక దా! 
రో 

రె r రప 

న; శీ మ నట ౧/౮౦ aE హె / 

న టల ల్ ౮ -ష్ { 

శ్ర ఉబయోాగింప నక్క-ర ఎదు మప పహాపుభూ, 

| ఇ ల్ల తు — ణ్ ఆ 

అవల", పాగింబర ఎ వైైయ భమ పరాక మముసక షర (పబల 

సిచర్శణ 1 " స అలక 

స కు అలుసు. ఏదవరెంచి చెప్పాము. 
3 (vv) 

rlppyen తమమగ)నర సింహులనియు6 గరవాలములు 

గిన వాలములు తవు కనావశ్యములనియు వారి యభిప్రాయము, 

కృష్ణః "శెబామ్! నిజమైన తెలివి కేటలటుండవల 
aC 0 ఈ) 

యును, ముషు సఏీరవ్ప వటి పిరికిపంద సుమా! 
ఎని లు 



భటు: నిజము మహాప)భూ! నిజము, వీరివసీశు వ్య 
పిరికి పంద, 

కృషః అదిసీకెటు “తెలిసినది? 
af) ౧౮. 

భటు;_ తమరిప్పుడే సెలవిచ్చిరిక దా ప్రభూ! 

: bE కి సెలవిచింసిషాగా? కృవ్న: చ మూర్ధా! మేమెవ్వరి! లఅవిచ్చిస్పి 

మనవి చేసితిరనుము. 

భటు:_ అట్టనవచ్చునా పృభూ! 

అన ఆ we ల్ ౨ అపాం అన గ్ స; రా 
కృష: (గు) డైజ్టగాంజస్సి మా మాటకెటొరు చె 

చున్నావురా పశువా! (తన్నును) 

భటు:. చితము మహారాజా! తమమాట కం కెన్న రా 
అటి 

నెదురు చెప్పను, 

కృప: చెవులు నులిపికొొనుము. 

భటు:.. అశళ్లే మహారాజా! (నులిపికొనును) 

కృష్ణ (నవ్వు ముగముణొ) భటాగ),! 

భటు:- చిత్తము మహాప్రభూ! 

కృష్ణ: మేము మహాోమూరులమవి యో యూూారితో 

కొొందరనుకొను చున్నారంట నిజమేనా? 

భటుఏ- నిజమే మహాప్రభూ! 

న ధ్ర క్చృన్న:-- (గంభీరముగా) ఎందువలన! 

భటుః. వారు నముహామూష్టలగుటవలన, 



(11) ఆరన(పకరణము. ర్ి 

ech, BRS : 
5 sw Tl JOON IO నచ్చినవి, 

o 

వి ee ర్ ౮ ; వ : ల 

ఇనన్ యిా ౩ త్నాంబలియక మును బా-ాకరించు చూశాము. 
అ YD aT pn స ఫా స me ‘ ప క 

బ్ర? స్ సతో ("సవహేతు నల ఇ ౦గు కంకి మును Ry HHO 
వష 
కొంటాం 

క్ తము, “వ నిలచి యుండును) 
1. 

కృషః ముగ. నీంబ్బ ఆవల వళ్ళో (పియులపుసుసు 3! 
“9 ఇనాక్ స్ 

fn 

కృష: మనవ తె విగా రానా కళకుములా. చంక 
సా ల్ 

ర 5 3 | ఇటు. “నిజమ మహోబ్బా! య. 

కృపం మరి మన విరమో! 

తి “wD ప ఉప య 

భు. వామహళాసనహితము మహాప! 
గే 

ల్ 

కస: "ఆనవగా? 
రా ఈ 

భటుః- పర ను9్యకయకు వావుచూప రహిమ౦6క్తుకచా! 

తమ వఏవముగూడ  నావమురూపనహితచని. పరమేుశ్వామల౩న్వగికి 

గానరాండదు. తమపేరము నె రికి గాన రాదు. 

యి -వళాక! ం పంనంసాచన వ న 

క. స / లాం 

మనము పాండ్య దేశము పై నేల దాడి వదలరాదు + 
రి 

భట. అంతవర కెల హాప్యభూ! మళయా? మాం 

(తికుండిచ్చిన యోపధియున్న దిక దా! దానిని (బయోగంచి. .. 



భటు:.. నిజము మహాపీఘా! నిజము, క. 
క్ు. 

వికి పంద, 

కృృస్త:_ అదిసీకెట్లు "తెలిసినది? 

భటు తమరిప్పుడసెలవిచ్చిరికో దా కకక! 

కృవ్వః భి మూర్గా! మేమెనరిక పిచి సప ౪ 
గం త్త హై 

మనవి చేసితిరనుము. 

భటు.- అటననవచ్చునా ప్రభూ! 

కృపం (గు డైజిగాంజేసి క మ 

చున్నావురా పశువా! (తెన్నును 

బటుపిజు చిత్తము మహారాజా! తవుమాట కిం న్నర 

నెదురు చెప్పను, 

కృష: చెవులు నులిపికొొనుము. 
ర్ం 

భటు;. అల్ల మహారాజా! (నునిపకొనును) 

అ గా ౯ eg చం! కృవ్వ:-- (నవ్వు మొగమునో్ ) భట )-, 

భటుః_ చిత్తము మహాఒఖ్రభూ! 

కృష: మేము మహామూూరులవుసి యో యూగళో 

ఫకొందరనుకొను చున్నారంట నిజమేనా? 

భట = నిజము మహాప్రభూ! 

క చ? కృృవ్న-- (గంభిరముగా) ఎందువలన! 

భముుఎ నారు మహోమూసులగుటవలన, 



(11) చ ల (న కే ర్ి 

# aR: bag ag క 
జ జ ఠి గ <n 1 5 22, | é వే వ లి ఉట 

ల oe le why 3 SUEY 93 0 NX నచ * న. 
శ్లో ) 

టా య 
నష ల. ౮ానీ స్ ఓ 1 ఇగ కు ళ్ జ్జ పళ a జ 

WY TE ERD EOE RS ర నత ల. ౪. BES శ్ ఆ 7 

స్. ష్ ఇ లాప్ x టు వా లా షు క స వ చే 

రాం యా సెం (ఇ PY EY TT NO DIN TIES వమనం గన్ a మంరెయుు 

న్న ఇ తొ ఈ... ష్ S ~~ వ షి ప నా జ 1 

చ Y Ne లా నఖ స! ue) లె వా. జు యము ry Me =) త 

Cy ey Veer >») 

స! స గేట్ ౯ 

న ల. క 
7 

సే న రా (a ౮ జ్ 
ఏ 9 ee a) పవ లె గ! చా క 7 ఇ బ్యా 

౬౦ శు స 

జో లి ఆర్ అ జయ t- Ms ల! వమ 3 »~ ఒ జ 

UD Bren నాఆ ంం 0౦౫౮ ష్. i ° రా న్నే భా లం ) షల 

స! 

Wet 
మిం నూ 

ఖీ 

జ ఇస కి a ప శా తా నా 

స NN, లా సరా Dr క్ IN 

Sor: 

ES పె! తి జ RTE బట్ జ బం కా 

a న మె క AY సకష 

కసం i ట్రా x అ 

‘ 9 i 

ఇ” - ఏ “sy a ర్ల - 7 అం షస ఇ ఖ్ 

జు en ae ere వష xi To స్త పా సం [ల పదాం! 

Pn క (ig "i న ఖ్ ల షు ళు యు లట ధా అ టం 

వ్యాపం వనముగూాచడ న ”ొమురెయేంటతటా యం అంచు న Ware 

గర ర ముత నన్వరిన హా రెదు 

భె ax చే స 
ర సళ్చాన.! నీవ్యాఖ్య ౫ POT on అయిన 

రు లే 

వరమ వాండ్య దేశము లు స్ట గాల కాడి డల రాత? 

భట అంతెనర కిల మహాప ప్రభా! వు ర తతి 

(బికుండిచ్చిన 'యోవథియున్న దికి దా! ప (౬యో.౦చి. నన 



54 రఘునాధ రాయలు, 

కృష: _ SES WE నద్సానది, ఆవాంతి క హంతి 

కుండా యోపథ్ మారమును గో”లదిపాటి మాతే) నే యిచ్చి 

నాడు. దానినాజగ్న రావి హంతకునక్రీయక్ తేప్పిపదికాదు. 

తుదకు మన వద్ద నాము "ము రవంతయు లేదు. 

న సలు ఆమాంతి)కు నడిగి మర్ల సామమాన్న 

మును సంపాదింతము, 

కృస్థ:= ( వెడనన్వ్వనవ్వి) కత మాంతి)కుండు 

ఆతని నానాచే పరిష్క-రించినాము. (మరల నొక వెడనన్ర్యసవి 3) 

కృస్లభూపతి రా కాణురా! ఈమాంతి)కుల నమ్మరాదు. 

ఈనాడు మనకిచ్చిన విషచూర్లము "రపాొతేడు మనశతు) 

రాజునకీయవచ్చును. అప్పుడు మనేేమి గతి?! కావున నట్టి 

ప్రుమాదకరుండగు న. భూమండలమున నుండరాదని 

వానిని వెంటనే పకలోకమున కంపిశాము (మరలవికటము౫ ౩ నవ్వి 

మాబుద్ధి నెశిత్యము ని స్కెప్తు కు విద మెన దా! 

భటు:- వ్శద మైనది మహోబ)యా! విశదమైనది కాసి- 

కృప: కానా!  సయనుమూాశమేమో త్వరగా 

చెప్పుము. 

ఛభటు._ దాడి వెడలుటకు బుద్ది నైశిత్యముణో" పాటు 

భాహు బలముకూడ నానశ్యకము మహాప్రభూ! 

కృష్ణః: — ఓహో! నీవు మాబాహుబలమును శంకించు 

చుంటివా? '(సోఫొనుండిలేచి) రము > మనమిర్వురమును మల్ల 



ఆరవ (సకరణము, రస్ 

యుగ మొనగింతము., అప్తూకడు గాని వమూహాహు బలము సీకు 

ఐశ3ెదము కాదు. 

ee CCS) OCC 
అపరాధము. ఈసీనకుండు కృషయాపతుల అ పరాక) 

ar.) 

నుము సెంకం-సునంతకివాడా! 

కః (చికునన్రు మాము " భయము వలదు, 

య 1 నయమువలదు, మ. సి సాలుకు మల్దులవ లే 

సేవకునకింక గత్యంతరము లేదు. హ్. యను లంఘ 

స్ు ము నవష్యకర్వ న్యమునుగ దా! కృష్ణభూపతియి సింతదనుక 

దనకు వలెవాటబుగా నాన్న నృన్ర్రమును ఏసి వెచినాందు. ఆహో! 
o ute 

ఆరాపము నర్మ నావీతము. కృషభూాపతి మరుగుజ్జు కాండు. 

కాని తక నహమిం-దుక ఇంగియిం కులు చే ప. గ్గు 

రాజాగార్లు కొంవసు దుంప సంస ఏలు చుచుం నును. ఆతు కౌలు 

"సేతుటాచలస'లె నున్నను నాకసి వ టమాతి/ము భెండము 
లు 

న! నిండుగా కన్నుల జఒండును్న” నుంకును, ఎ వ్యవ కళ్చినివా 
ద 

“రాతని పొట్టనుజూ చి యాతినికి (కం కోదరుండని నామకరణము 

శవా. కాని యది సర్వ ధా యంగీకరింప( దగినది కాదు. 

కుండోదరునకు నీయనకు నొ క్క-వొట్ట విషయమున సామ్య 

ముండిననుంచ వచ్చును గాని, మాతనవతసతయు తేనిపోని 

విచిత) చర్యలకుంబోయిన వాండు కాడని మేము నొక్కి" వక్ర 

ణింపగలము. లంక నాతని తలబొ త్తి గా చిన్నదని కొందరి వొదన, 
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కానింగు ఆతు కన్నులు చిన్న నికావా?! చస్రులు ఇ న్నవికావా? 

నుదుఘు wi a రాం దా? కావు ane SS IY Ca ఎన్న fs నుం ల క 
అసు యును ౧ 

తిలమాత్యాము పెదడటగును కాసి. యూత్ని -సాసిక్రూ రంధి 
మ 

ములు సెగ్గివి, కొందరు మూస్టులది బగా*ముక్క-సినను 'మేమన్లాని 
ళ్ దా a 

woA¥ AO: వం రై యనక పు నం. . 
నంగీకరింజము. ఆలం బడటం సో భకున్న్న Ir Aes 
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వాను ఖడ్షపాణులైన చో నకులుడు కని ని పట్టిన స్తు, 

ముగు, పీ; వారు నిస్పం బేహముగ సింతటిపరా[క్రమము 

గలవా రే, కావుననే విశ్యనాధనాయయసంగారి బల రాకగమముల 

దృటిలో గహాంపలిగిరి, 

సేవ ఈ ఛల్రమును రామరాయలవారుసయోగిం చెడి 

వారట. ఈనాడు దీనినొంటిగా, అన్యసా సోయ్యసిర పేక్షముగా 

నెత్శగల వారే లేరు, 

ముత్తు ఏఏ ఆనాటి బలము లేడ? ఈనాటి బలము లేడ? 

శెండిటికిని హా స్తిమశ కాంతరము కలదు, 

కస్య; ఎవరు సక లేరా?! అయిన-నో వారుమా(తము 

దీని నెశుకెగలిగిరి, ఎ టినను నెబ్లుబయోగింప గలిగిఏ? మేము 

కీమూంటల నమ్మజాలము, 

ముత్తు, sly సమ్మినను నమ్ముకపోయినను, వీని నెత్తుట 

మాత /ము పద్ద బండిసున్న యే. 

కృష్ణః హు! పీరప్పనాయనిగారి బలమిం తేనా? వవో 

అనుకొొంటిని? చూడుడు శనాబాహుబలము ఈ యాయుధముల 

నవలీల గ్రహించి, గిరగిర త్రిప్పెదను, 
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ముత్తు. వీ? బావగారూ! సాహసము వలదు, వని సౌ 

wos en, ని దేెతగాటుము, 

అ 

కృషః 

ముగు సీరఠప్పకు తేన బలము _ తెలియును, కావుననే 

యా మూయుఫఖముల డోలికిబో లేదు. కృష్పభూపతి ముందడుగు 

నశ, రామరాయల ధల మును గహాంబంోయినా౭డు, "తాళ 

ప/మాగణామగు నాభస్ధుమును గదలింఎబోగా పూన ృమించుక 

జారినది.  ఆయూఫ్రూన కాగ లేక యాతీండు క)ందపడినా(డు, 

ఆయుభపూాతెసి పెబుడనది. పాపము రాడజాగారుక్కి-రి బిక్కిరి 

యగు దుండిరి. శ్షిణకాల మూూరకున్న వో నాయన ఒరలోకము 

నాశ్రయింపనలసిన వాడో, కాని ఛభటుండు త్యరితేగలి -నేతెంచి, ఏర 

యని సాహాయ్యముశో నమ్మహోభల్ల మునుదీసి యథాస్థాన 

మున నుంచినాయు. కాసి భూజసి యదాని నవమానకరముగ 
(2) 

ప. నుప నులుసకృ టిని నాపని సక్కృతి గా నే భావిం 

వరా ఇెద గాక! క్షణకాల మోఫవీక్ పటుండు 
లు 

ర 

కదా! అంతనే " కృష్పణభూఎలి "కాయిశనముల వలసి వ్యామా 

హాము తిరినది. సెంటన మువ్వురు సీవలికి వచ్చిరి. కావలి 

బాను పూత్రమం 'దేయుండి వజొకించుక దూర మేగినంతనే 

మయొక్క-- సవ్వునవ్వి పెఫన పూరం మూగ స్ట్టు పలికినొ(డు* 

“ ఏమి రాజాలు! ప బట్టజాలని చనటరాజులు, 

రాజనగౌ క arg మొన్నసీ భలము నవలీల 

గాంద్రిప్పినాండ.” 
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లతా సంకరేల ఖండించుకొనుచు దనయొడిలో నిబ్దుర రోను 

చున్న "మొక బెలుసి రన్సీిందువొనుచు, నితడు మెల్రంగా 

బోవు ముంజెను. కాని మన యాశ్యికని సయనమున కంతేరా_ 
ములు కలుకవో లేదు. అనపచూవముననసే (మొక ప 

భాండంచి భయంకరము“ నాచుదు వాని సుకితె తెందుదుం శను, 

అశ్యకుండు చ చలింప లేదు, వొడిభ ము ౫౯న చతకౌఅవ పన 

రెను, వ్యా(ఘుము "పినుబొల్బలిడుదు 'నేలగహా లను. ఆ బటు 

యరప్రులకు బాలుడు నేల్మా-ం౦ చెను. మరల మన యూ శ్వాహ, బ్యా 

పయనము సాగించుచుంనిను. అప్బటికట్టుటే చండ గి) 

మాటున కేగెను, కాలాంజనమలంది రు జగమంచె, యు ను 

చీకటి వ అప్బాడిరు నంక ల సొంగ లుగల ౧మొక యిక కై 

(నోవ 'నుబట్టే య యమ్మ రపుగు షు6 సమంతను “వే న సా 

యెగయా స సన్వడే పరవ ద్చెను. ప ఎేవులురి ఫ-ం-చి 

నిలిచి, ముందడుగు "వేయు మనపికుశు నలునంకలం బరి 

నీలం చి నాడు. ఎంచును నేమియు6 గానరా లేదు. మరల సశ్వము 

చాయించినాంలకు. తురగ్గముకటి గాంపముగులు ముంవమునకు 

చేసినది, మరలనేదో యీల అ మనపికుని ముఖ 

మండలమున నదుణకాంతులు గోచరించినవి. వలపలచేయి, 

'మొల_ఎ (వేలాడుచున్న భీకర కరవాలమును న్ప్ఫృసంచినది. 

ఆతండా కొండల నైవొక్కసారి తన నిరిత ఏ క్షణముల బరపినాడు. 

ఆతని యూవా సత్యమేమైనది. నడగొండలవంటి స 

విరవిర నాతనివంకశే యే తెంచుచుండిరి. వారిచేచులలో మృత్యు 

జిహ్వోకూళ ములగు భయంకర  ఖడ్గములు తళతళ మెరయు 
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చుండెను. కాయునలుపుగల "మునుల న్ కొం పం డ్రగ్ మిడీ 

(గుద్దన, జుంజును 'నెండుకల సో, వారవ్యాంతే ఛీకరదర్శను బె 

యుండిరి. శు ఆ కాలములో వారందరు Wha ఇాటిం 

చుచు, నమ్మసోనీరునిం జ్ర ఎమ. వున యోసనుం డసుమంతీయు 

జలింప లేదు, ఒక్క నంహాగ రసము గావించి ఇయొంనున్న ఖడ్ల 

రాజము సీవలకు ఛరుకుసి లాగినెడు, మరుక్షణముననే, 

ఖణోల్లు ఖణిగ్రుమను శెబ్బము లమ్మహోరణ్య వుందంతిటం (సలి 

ధను అీను దుః న్నపిం యశ్యరాజమును రణరంగ విపోరమున 

నారిబేదినది. జంకుగొంకులు తేక తన్ను జార్టుముగ్రన వారిపై 

కురుకుదు న్నది, కళోరఖురవుట (పహారములచేం గొందర నల 
యించుచున్న ది. కొందర. జంపుచున్నది. ఇంక మనయోధుని 

విశ్ళంఖల పరవిహారమును వర్తింప వాగ్యఘాటి కెన నలవికాదు. 

"మొదటి యురుకున నే మువ్వురు ఘాతుకులాతసి కతికి బలియెరె, 

ఆ ఖద్దచాలన గైనుణ్య మనుపమానము. ఆ ఛర్యసాహనము 

ల(పశిమానములు; ఆ రణరంగ విహారకొశలవముతిలళోక సామా 

న్యము. కొందరి మస్మిహ్య-ములు (తాటిపుచ్చెలన లె నగుర వేసి 

నాడు. కొందరి-కాలు ల్ల సేతు ఖండించి కబంధథులం గావించినాడు, 

కొందరి యురస్థలమును దచ్చి చిందరవందర గావించినాండు, 

కొందరి ప. "జెగనోసినాండు. గొందరి బలితింపుం 

బోటులచే రుధిర ధారాసిక్త సర్వాంగులం గావించిసొ(డు, 

చాలుండు మాత మూరకుండనా ? సింహాకిశోరమువలె విజ్బం 

భించి యనేకుల వముడియించినాండు, కాని యెమి(పయోజనము? 

ఘాతుకులు తండోప తండములుగ 'నేలయీనినట్లు వచ్చిపడు 
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మన్నారు నికితా యధములచే "యాధుని' నొంచుదున్నామ; 
EE 

2 కటాట్లనోనముల ౪ .వివ్బంభెంచుచున్నారు, 

ఇట్టాయుద్ద సెంకేకాలము నడిచెనో మేము సరిగా చెప్ప 

జాంము. యోధ నది భుంచతే యు రక సిక మైనది. నిరంతర 

భానాపావఎనిగా రుధిరము సనించున్ని ది. బెలునకును నచ్చ 

ఉచ్చ చిన్నచిన్న దెబ్బలు తెగిఎఎవి. ఆతసి యుడుపులును 

రకము బైనవి. (కమ్మకమముగా మనపీుని బలము క్రీ ణేించు 

చున్నది. కాసి యారేడు ఖు వొలనమును గావించుచునే 

యున్నా ౭6 ఇంతలో దూంమునుండి “వచ్చుచున్నాము. 

భయము పలు.” అను కేకలు విననచ్చినవి, యణ కాలము 

లోనే యిక రాశ్వకులు సనివువ కృపాణుపాణు లె యూహావగంగ 

మున (పవెించి, సోకుమూకలవలళ చెల రగుచున్న యా 

ఘూతుకులం జించి చెండాడి దొడగిరి, ఎప్పుడు వారె ఖడము 

'లవ్వరిపెయింబడునొ పాపమా -వోనులకు తెలియరాకుం చెను. 

కొొందము పలా మింతేము గావింబ యత్సించిరి. కాని 

(పయోజనము లేక పోయెను. ఆ బొలసికు లిమ్యురు సమవంకలం 

నలు. ననన ముం భా పంతము జుతని రు. మున రామును నక్త 

వంచన లేకుండ నంహాోర కాండమును సొగించుచునే యున్నాడు, 

అరుశోదయ  మగుచున్నది. శతు9వులందరు నిశ్నేష 
ముగా మడసిరి. చెలఏరు లియ్యరును దవుకృపాణముల నొరలో 

నిడిరి, మునయోధున కించుక వి శాంతిచెకూరినది. ఆతండు తేన 

యెట్టయెదుట ధవళొస్వముల నధిరోహిం చియున్న చాలపరులం 

జూచచినాండు, వారును పివయవినమిత శిరస్కులైయమ్మహోవీరు 
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నకు నవుస్క-కించిరి. మస యోధునకు వారిని భూచినంతనే, 

యఒగిమితేవుగు వాత్సేల ము గలినది. ఆశ్చర్యము గలినది. 
౧ ©) 

గారవముగట్రన ది; ఆతండు వారి నాశీర ఏంచినాండు, కాసి వారె 

వ్వర్" యాతెగికి గుర్తువచ్చినదికా దు. ఎవ్యరెన నేమి ? తన్ను 

మహాపవన.౦డి “రశ్సించినారు, సంభెన్వ్యులు. 

యోధథు ;. అయాచితముగ మాకు మహోేపకృ్ళతి' 

గావించిన మిమ్మెట్లు నంభావింపవలయునో నాకు తెలియకున్నదె. 

నన్నీ విబత్ససముదమునుండి యుద్గరింప నేశౌంచిన (శ్రీరామ 

లంగా కం) సను భఇవించుచున్నాను. 

ఛా"లపీరులు '_ జగదేక పీరులగు యా చమానాయనిం 

గారి ప్రశంసకు పాతులమగుట మాకు నిజముగా గర్వ కారణ 

మేనా నుము మోకు గావించిన యుపక్ళతి 'మమియును లేదు. 

నిరంతర గతో అరాయణులగు తము మమ్మా i 

దించుటయు యుక మగు సన్మాంము., 
nan -| 

రర ర సా (ఆశ్చర్య చకతుండ్రై మా  మాటలనుబటి 
ఫ్ a హా ౯ ప 

చూచినచో, మోకు నేను శివల మపరిచితు(డను గాససి' తేలు 

చున్నది. కాని యంతయోచించినను మిమ్ము హా చ్చ లుం 

జూచితినో జ పికి రానున్నది, 
షం 

చాల వీ ౩ మహాశయా! దశదినా విశ్రాంత యశ 

స్పాం[దులగు యాచమనాయగింగారిచే యొటుంగనీ మూర్లు 
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సుపరిచితులే, 
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యాదః. మంచిది; పోయిరండు. ఆం! మరచినాను, 

రఘునాథు(డు మోకు సుషరిచితుడేో యంటిం. ఆతసే మో సూరంప్ర 

సం దేశార్ధము లవ్వియెనలలవా! 

బాల, సీ; ఒకటి వ. వోళగుని యాశ్రవము 

మున, తక్క్భ తాతిధ్యమును సక మ న. రయునాభ రాయల 

వారి నెవ్యరు సఫోధించికో, వారాతని క్రీతాయు తిమభన్వు వాద 

ములు నమర్పించుకొను చున్నారని, రాయలవారి కెటింగింపుండు. 

యాచః: వోళగుని యాశ/మమా! అందులకు రఖఘునా 

థుండేల పోయెను, 

కాలు వీ? అదియొక చిక)గాధ, డాని యానుపానులు 

మాచ. నచ్వే అ ౧) చె ప్పిదను. మారంక పోయిండు. 

అప్పటికే. ఛాలభానుండుదయగిరి శిఖరముపె. నధికో 

హించినాండు, చివుగు పసిండికాంచుల నీనుచు నాతని కేరణా 

జాలము బృ)సర్భండ మంతెయు నాక )మించినవి, ఆ చెజఃప్రుంజమా 

కారడవిని గూడయీల్చుకొని లోనిక పోయినది, అప్పుడు 

యాచమ నాయనింగారికి  బాలవీకుల ముఖమండలములు 

విస్స్పష్టముగాగోచరించినవి, ఆ(పభా తారుణకాంతులలో నయ్యవి 

స్ఫురదరవింద ప్రభా భాసురములై, నిరంతర లకీ శ్రనివానస్టా 

నము'లె యొప్పారినవి. కాసి యందలి కోమలత్వ'సు యాతని 

క చ్చెనువు గొల్పినది, ఆయన నలువంకలంగలయంజూ చెను, 

మడువులు గట్టిన రుధిరముళో, ఇిన్నభిన్నము.లె యున్న 
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zs ఆర వృ లొంతెమును వళాచించుకో నుచు నొక యూలసపరలగిక్ తను 
అనీ 

అచ్య్చునాయనింగారి8 పంఫుకొనియున్నాండు, అందు తాము 
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జ్ టు. ప Me ల ఇ ర 
వత్త. స ఇ గాం పు రాయల లగసూడ చెండా స్సరికి న « మ్స 

౮ ట్ చ జ గ్ ai Bros op ప : 

చున్న విషమును 2వెచంచి, ధరం మణ తత్సకులగు తంజూ 
న! ర ఒం గ జ ఇ pa స ma o> 

సెల ఈ a DE sre ర షష సంబంధించిన లరలురూా 

కుహూ rience చవేయూవసిచిి ధర మునే న 
e ౨ ల మం మ! 4 A 

స జు 9 జ 
COWS చ ఇం peg ణు య అపషమూప్రు వ్రాసిన de అవ్యునే 

౮ యు ణి 

స త eo ర్ ee 
Ds ఏలే 0౧ సం గరుక సంత నారా సం(జదించరి. YD > 

™~ 

గ్ (44 via Fe _ “a ప ల నో శు జ టలు So Ms SDD WRN 
9 | ౮ స 

అంగ ఆ ఇర క “nt ర్ 
ఒంసనలయును, Sire k న స ఆం నప ముత గ 

సిట్టనమయమున నంటిశాయబ్బయాణము సేయుట స) కత 

కం అసి హా. హాచ్చరించుట యె కాక 

తుముగా. రయం. గడ గారగన్నులు పత, 

"వంటనే కొంత 7 నము నంటరా రఘునాధరాయలు బయల 

దీరెను. కాని వారికి యాచమనాయనింగారి లీఖ యందుసా కే 

కొొంతేకాల ఏిలంబనమైసది, కావుననే వా౭ం3 క నాం 

నమునాగించినను, నకాలములో  యాచవమునొయసనింగా ౯ని 

కిల సికొన'లేకపోయిరి. రఘునాధునిజూచినం3ెసే రామరాయలు 

శొక్రవేగమునం గన్నులనీకు నించినాండు. అఘునాఫుండును 

గాలునూరడించి, యుచితరీతి గారవించినాయు. మహోత్చాహ 

భరితె లెయందరును, తిరుగుముఖ మెరి, మధ్య మార్లమున 

యాచమునాయసింగారు రఘునాఫఘుసోను ప్రన్నించిరి, 

యాచః. నాయనా! రఘునా ధా! సీనెన్నండైనను చోళ 

గుని జూచిపివా! 
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రఘు (విళ్ళయవిస్ఫారితనయను౯డై):- లేదు, వళుట్టు 

ప్రశ్నించుచున్నారు? 

యాచ;_ వోనిమ్మెప్సు డన నొక యాశక)మమునకు6 

బోయినతివా? 

రఘు: (ఇంచుక యోజించి) ఈమధ్యనే చిక్ల నానందు 

లను నొక యోగి యాశ)మమునకు బోయితిసి. 

యాచ:. ఓహో! ఆతడు సీశెవ్వియెన ఫలమూలాదు 

లొోనంగినాండా+ 

రఘు: (ఇంచుక చకితు డ్రై కొను. ఆతండు తన యాతి 

ధ్యమును స్వీకరింవుడని బహునిర్భంధాంచినా(డు, 

యాచః- అప్పుడేమి జరిగినది. దాచక చెప్పుము. 

రఘు: (ఇంచుక జంకుచు)ు అప్పుడు అనగా నాయాతి 

ధ్యమును స్వకరించుట యా? మూనుట మా? అను హ్ | 

తలో Ms సమయమున నొక హ్రీ మూర్తి 

నన్నాయాతిధ్యమును స్వేక రింపకుండసి నిరోధించినది. 

ప (చఈతుడై) స్త్రీ యూ? బాగుగ కతా 

దున్న దా? పురుషుడు కాడా? 

రఘు- కాదు. నాకు బాగుగా జ్ఞ ప్టియందున్నది, 
ఎందున్నను నెట్టివేపొంతరమును గైకొన్నను నేనామె నాన 
వాలుపట్టగలనను నమ్మకము నాకుంగలదు, 
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వ DE ఘంటకి తనే వచ్చియుండి న చో, 

నొక విచిచ)నంఘటవమును జూ చియుండెడివాండను, 

రఘు: (కుతుకము నో) ఏమది? 

యాచః.. ఇమ్మహోరణ్యమున వాకు ఘూగుకులసో 

సమరము సంధ వించినది. 'మేమిస్వున మే, వారువంనలకొొలంది 

గలు. మేమును లక వరన అహం యు మం గావించితిమి. 

కాని శ బ) యోజనము తష మెను, ఇంతలో 

నెన్యరో యుస్వ్యును ఛాలయాసనుల చృటికె "శ్వ తాశ్వముల నథి 

రోవాంచినచ్చి యామూకల వధథి యుంచి, మాకమూల్యసాహో 

య్యాముగావించి3, వారిని నేనెచ్చటను జూచినస్టు గుకు లేదు, 

కా వారికి నేకు చిరకపకిచిగుడనేయటు., కంకకంకు చిత)మేమ 

నలా. హల పోవుచు వారు. - నకు తినుభన్వ నాదసుల 

నర్చించిర. 

య. (వినయము 4“) నాకా + 

ను మం ఏరు. ఆపదలు మ 

మరిలా +... గ్?గుని. మాశమమున నొనిధ్య్యము స్వకరింపం 
న! 

DT నా శాత నె్వరు నివోధించిపో, వారు తవు 

లస లా సతు నర్పెించుచున్నారని రఘునాఫరాయల వారికి 

మా మాట' ఎగా మసవి సెయుడు, అనికూడందెవ్పీరి. 

రఘు: :- ఏమో? అంతయు గథవన లెనున్న ది. ఏ రుం 

జూడ సురులు. మరియు నిర్భురు. నన్ను నిరోధించిన వ్య క్ర 

స్రీ" మరియి. నొకంర్తుక - ననే దాని శిమిలెండు ? కాని 
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MR ప ఘూ తంకులగ శగించిరా ? ఎంతే క నా 

స్మా. మో లేఖ మాకు నకాలమున 'కందినది కాదు. తన్న 

నిట్టి యత్యాచారమున రనకార ను. రాం దకొమ్నూ నను 

విరా యుడుప్పులనుబట్టి యించుక యనువూసించియు, వొ 

"చెంద ఈ) కుల్ యాసంగ వ మును గాపవించుటంత సంభ” ను ముగ నుత 

"జీవరా అసి తెత్సి)న = రడ ఏన పరము. తి? 

యాచ :_ మొ యణుపుల నిపుడు పూరార్సిసాోము, 

సవమురాపవనసన్ మున. ఇ రిరాదిన యుడుపుళవి కానేతావు, అవి 

ముశశునపో, స్ నంబేవామే  కలుగశ యుండెడిది, పిమ్మట 

నార నిషయములనుగూర్చె (సనంగంచుకొనుచు. బయనము 

నసాగింశుర్క కక 

ఎనిమిదవ పీక రణము. 

రామరాయలను తంజాపురము. జీర్చుటనో యాచమ 
నొయసనింగారి పని ముగియ'లేదు. విళ్రాంతిం దిసికొనుట'కె న 

వారాయూర సాగ లేదు. వెంటనే బయలు బేరి యు శే రాం) 

మున కేగి యందున్న మనస్నీ లహ. బరిస్థితులన్ని యు నెటుకవర౫ 

చేసి వారినందరిని నమరొ'న్నుఖుల గావించిరి, వారందరు నింతకు 

ముందో (శ్రీరంగ రాయలవంక కించుక = "కాసి, 

తేగ్నిన నాయకుడు లేక యింతవరక్తు మూక్భావము . వహించి 

యుండిరి. ఇప్పాడు * రఘునాథరాయలు ” * అహమనస్ని ” అసి 

ముందుకువచ్చి, రామరాయల వక్ష మవలంబంచియుండుటచె 

ఏరందరు శంకాతంకములు ఏడి, రావమురాయలకు సొహాయ్య 
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మొనకంప నంగీక8ంచిరి కొందరు తటస్థులు గలను... వారు 

యాచమనా_మ సింగారి, వా న న 

రును. లొంగిపోయి9, రఘునాసులనడు పరందరికం కు | 

జిన బాడయ్యు, వ చే మరియు. దన వినయ 

సంపదచేతను బలస రాక్రిటూతిశము. చేతను, నెతికద్క్ష చేతను 

పేరందరికి నింతసముంచడే (పీకిప్మాడు-కై యున్నాయు. కావున 
నాతు ఖా వ్రట్నా కింద మేము ససెసేయుటయా 1 యసి మన్నీలు 

వామపషుపడ లేము సరికదా ఒరి మో త్పౌాహా భఎతులై తమ సమ్మ 

ఆని. మక సప ఏమెనినేమి ? రామరాయలకు మంచి 

రోజులు నచ్చినవి, మాటయిచ్చి సంతనే ఛాజులంవరు, ఎన్టీ 

ములు ూర్చుకొని తేంజాప్నం మున శి తెంచిరి, సైనికుల యట్ల 

.హోనార్భటుల చేతను: హయ “హీషలచేతిను, గజ ఫీంక్స 

తుల చేతను, తంజూప్రురము) వరా (ై (౮ 'శ్రుచుంచె చెను. అంతట స. 

,త రాయలవావె రక్షణకే యమాచవమహాయిసింగెరిన. ఏణెకాగిరచి 

మహాోమంతుల పై రాజఎభారముంచి రాసులు బయలు చే కెను, 

ప) యూత భేరి మోీగినది. పారావాన మురో ల భహువిర్భృ 

తెమై యున్న సైన్టసమూవా మంతేయు న“క్క-మూారు చలించి 

నది. రఘునాథ రాయల కప్పుడు కావింపనలసిన తు తో క్రార 

ములు మూండు కలవు. ఒకటి చోళగ సంహారము, నెండు 

సింహా శేందుని జాడలగన్న "ని బుడతకీచుల నో డించి యూతని 

రాజ్యము నాతని కప్పగించుట. మూడు కర్లాట సింహాసనముపై 

రామరాశుఖను నిలుపుట, దిగ్విజయ యాతా/మిషంబున నీ 

మూండుకార్యములును. నిర్వహింపవ లెనని యూతనియాశ యము, 
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తలుదొల్న పొదవారులగు సైనికులు నడచుచుండిరి, 

తకువాత నశ్వదళమును దానివెనుక గజఘటలు నుండెను, 

విజయగరుడా(దియను పట్టే పేన్గునధిరోహించి రఘునాథ రాయలు 

బయలు బేశెను, రామభదిగజాధి ' "రాజంబ్బుపె రామరాయలు 

సుఖోస విషమై యుండెను. ప్రరుపో తృమయ్య ws 

త. మత దంతావళము నధిరోహించి ఒకవంక సెనికు 

లను 'పౌచ్చరించుచుండిరి. అగౌప్ప, అళగప్ప త 

మదగజముల నధిరోహీంచి విజయగరుడాడి) కికువంకల నంగ 

రక్షకులుగా నమరియుండిరి. రాజులు, మన్నీలు, రకాతులు, 

దొరలు తమతమ లేజీలప్రె నెక్కి, ధీరు,లైె కొల్సి వచ్చుచుండిరి. 

కోనేటి రొండా)జుగారు, కట్ట పంపా ర కస్తురిరాజు 

గరు, మిట్టపా లేంపు నంపెట నాగ రాజుగారు, రామ రాజుగారు, 

శు”కు రఘునాథరాజుగారు, మామ ఓబళ రాజుగారు మను 

బోలు రాజుగారు, నండేల చింటాజుగారు, నారపరాజుగారు 

శందన వోతరాజుగారు, గడి తిమురాజాగారు, మొదలుగాగల 

మన్నీలు, తముతమీ్ శ ప్రములు ఐంటరా నరు వార ముల 

గాచియుండిరి, కోనేటి కొండాజు పరాజయ మొురుగని పౌరుష 

శాలి, కదనరంగమున గాలుకదుపని 'నుటిఏీరుండు, రంగపవరాజాొ 

రణరంగ కళాకోవిదుండు, ఎదిరిబలముల చెదరగొట్టి, గగ్గోలు 

గావించి, కసిమసంగగల  కడిందిఏరుండు. కస్తురిరాజు నిస్తుల 

పరాక)మశాలి, పగతురపాలిటి (ప్రళయకాల రుగావతౌరము. 

నాగరాజు నవ్యాయుధ మర కడు? గురితప్పకుండ తుపాకి పల్చి 

యరిపీర కంఠలుంఠనము గావించుటయండగ )గణ్యు(డు, ' రాము 
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రాజును రమాడాధారాజాను సాముగరిడీలలో నారి తేరిన వారు, 

సావా సక కథనులు, ఓబళ రాజు గారోటమి యుబుంగసి పోటు 

వాన్... మనుబోలు రాజుగారు క ననవదహ న సదృశుంలు, 

సంచేల చ్మిటాజు భండనఫీముడే, భాకుషట్టున నాతని'పేకు సెప్పి 

యింకొక పేరు చెప్పవలయును, కొందవోతరాజు మందున కేన 
వీఏకి కండ బేని బికుదు మగడుం గడి తిము రాజు గండ అరు 

ధరించిన పిరుండు, శతు సెనల వీభత్సము గావించుటలో సవ్య 

సొచి శెనవచ్చువాండు, ఏ శేక్రాక్క, కాలువ రాజులును, కడప 

రాజులును, పాళవము రాజులును పంటరాజులును, శెజీతంపు 

దొరలును, జాపల్తీ వారును, 'దెనటిరెడ్డ తెగలును, మండువ 

వారును, కంబము కొండవీటి కొండపలి రెక్షును జవనాశ(ముల 

నధిరోహించి, వీరోచితమగు వింతశీవితో నగ భాగము నలంక 
రించి యుండిరి, మరియు మావు మూూర్తెప్పగారు, కుమార 

రంగయ్యగారు, వామినాయసివాపు,  బలుమూచఎచెవాచు, దృఢ 

తిరతనుతాాణముల ధరించి, యానీవిషపోపమంబులగు కరవాల 

మల *ేలలగీలించి యశ్వదళిమును నడిపించు చుండిరి. 

ఇట్టతి భీపణం బెన సైన్యముతో రఘునాధ రాయలు, 

నలసంనత్స “రాషపాడ శుద్ద పంచమూ దివనమున, దిగ్విజయ 

యాత గావింప నారంఖిం చెను, ర నిదాహాంములు 

మాని సిరంతేర (పయాణములు సాగించుచుండెను, ఇట్టతి త్వరిత 

గతి. బయనము సేయుటలో రఘునాథునఫొక ప్రయోజనము 

గలదు. బుడతకీచుల ననా ద్విథావిభ జింప6 బడియున్న ది& 

అందొకటి చేవికోటను రక్రించుచున్నది. ఇంకొకటి జాప్నా 
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కొటనుగావాడుచున్న ది, పాండ్య తుండీరాధిపతులసైన్నములును 

జగ్గ రాజు సైన్యము నేకమై చందగిరియందున్నవి. ఈ మూడు 

నలముల యందున్న సైన్యములు నొక్క-చో కలిసినయుడల, 

కతు) వ్ర లజియ్యులగుదురు. కానున వారు కలికి నని, 

ఎచ్చటిజ' రి.నచ చృటనె యోడించుట సుకరమసి రఖునాథ్టుని 

యూహా, అందుల కె ఎఎన్నములు హలబూటాహాంకిం  బయన 

సాగించినవి. [కమ్మకమముగా వారు కావేరీ సాగర నం“మ 

(పవేశమును చేరిరి. ఉత్తుంగ తరంగ సంభఘములకో సమ్ముదము 
మహాభయంకరముగ స డెను కాని, రఘునాధ రాయలకు ఇట 

ఆటంకములొక లెక్క_లోనివికాను. ఆతేడు పనుకంద ee 

నిశితబుద్ధియగుటచే నాతనికి నదుపాయ మొక Perera $ సరం గిం 

చినది. పీడనల వం తేనకట్ట సముది)తేరణము గావించుట సుకర 

మని తూతమాపాంచినా మ ఆ యూహయీ ప్రశ స్తమని 

నలుగురు నామోదించి3. నెంటనే'పడనలు సివ మై నవి... నికు 

లందరు వ. తరణము గావించిరి, కత 

మాత్రము తేన ప బున్ల ను నెక్కి య్ సముద/మును దాటినాడు, 

మ'భ్యే మార్గమున * కంతరాయము గల్పింప చోళగుడు 

యల్నించినాడు. కాని రాయల సైన్య ధాటికి, ఆ దుండగీండు) 

నిలువ లేకపోయిరి. (క్ర్షమ్మక్రమముగా సేనలన్ని యు, -వోళిగుడున్న 
దీవిని సమీాపించినవి. అచట పోర్చుగీసువారు కొన్ని ఫింంగుల 
నమర్చియుండిరి, రఘునాథ్టుని సైన్యము నతిదూరమున నుండగ 

'ఆయంతములు అగ్ని గోళముూల న న. వీడుగులవ లె జెడి 

దమ్ముులైన ఆగోళముల ధాటికాగలేక రఘుసాధుని సైన్యములో 
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కొందరు మరణించి. కాని రాయలు మిక్కు-టమగు (వోత్సా 

హాము నొొసంగి చెదరిన డైన ముల కుదుకు పరచుకొని మహో 

వేగముతో నాప్రిజేశము నధిగమించినాడు, మరియు గొన్ని 
ఫిరంగులను గూడ గైనశేము 'జేసికొన్నా డు, కోట వెలుపలనున్న 

'చోళగుని సైన్య మంతేయు నించుమించుగ నశించినది. కొలది 

మంది Ses 5 వోళగున శెరింగించుటకై మిగిలి 

ండిరి, వారాకారంమును నిగ్యహించుటభో చె కి యశ్రద్ధయు 

జూప త పలాయన మంతీ మును బ థం ంచుట స c 

వారగ)గాములు, 

మరునాడు రఘునాథ రాయల సైన్యము చదేవికోటను 

జుట్టుముట్టినది. కాని ఏమి ప్రుయోజనముు ఆకోట శత్ఫుదుశ్చే 

ధ్యమైయుండెను. ఆకోటగోడలు శేవలముమట్టితోనిర్శింసబడిన వే 
కాని అవి ఇనుప గోడలకం క బలీయుము లె యున్నవి. అయి 

నను అది నట్టిమట్టి యా? చింతయంబలి జిగురుతో బిగిసి సెయున్న, 
యొండుమట్టి. సంతులు 'పేల్చినచో నందుండి యొక్క-ె పెట్ట 

(వాలునేగాని గోడ బీటయైన సీయదు, ఇంకేమి చేయవలయును! 

ఆకోట తహషల చనం. తములు, వాని ఇ పగులగొట్ట బహ 

తరముగాదు, సైనికులు కోటగోడల వె శెగబాక యల్ని ంచిరి. 

కాని అకు = బారు ,సఫలమనోరథులు కాలేదు. చోళగుసి 

ఛటూలు సలసల (కాగుచున్న నూనియను బోసియు తవాంగార 

ములను విరజిమ్మియు, కరకురాళ్లను బడదో)సియు నిశితభ ల్ల 

ములతో బొడిచియు రఘునాఖభుసి సైన్యముల నొప్పించు చుండిరి. 

రాయలెకీమి చేయుటకును దోచుట లేదు. ఆతనిమహో(పయత్నేము 
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పునాదులభోశే గూలివోనృనేమో యను నంబేహము అతని 

హృదయక్లేత)మున నయరించినది. శ్రైరవాను Mss 

నననంలబములగు వరములు వడసిన చోళగుని నంహశంచుట 

మనుష్య మాతుల కలవిగాని పసియని యాతకొకవూరూ 

పీంచును. ఒకమారు ప్రురుషప్పయన్నా మున కసాధ్య మేమున్న 

దని నషా ధథానపడును. దుర్వినీతుల కె దై "'దెవ మేల సాహాయ్యము 

చెయవలెనసి ఒకమారు దెవమును దూరను, ఎన్ని అంతరాయ 

ములు నంభపంచినను ధర్మమే జయించి తీకునను పెద్దల 

వాక్యము నృరణకు రాగా మరల _థేర్యమినలంపిం దును. బట్టు 

పరిపరివిధముల నూహాంచి, యూహాంచి రఘునాథు కొక స్థిరనిశ్చ 

య మునకునచ్చినాడు. తనయేలిక సామియగు (గ్రీరామచందున 

కొొక నముసాం-ము గావించి, “రేవు సాయంసమయముగుసరికి 

నేరువోళగుని సంహరింప లేకున్న చో సాయుఫముగ నగ్నిపి వేశీ 
మొరర్తును. నీ(శ్రీపాదముల యాని” అని, భీషణమగు ప్రతిన 
వట్టిశాడు, క్షణ కౌలము భో నాప్ఫతిజ్ఞా జావిషయము సైన్యమంత 

టను బా/కినది. సేనాసమూహమున నొక మసోకొలాహాలము 

జనించినది. ఎవరినోట విన్నను సనీప్ఫతిజ్ఞావాక్యము'లే వినవచ్చు 
చుండెను. నాహాయ్యము 'కావింపవచ్చిన మేటీపిరులందరు సంభ 

మాకులిత మనస్కు-లగు చుండిరి, ఎవ్వరికి నేమియు బాలువో 

వుట లేదు. ఇంత దు రృధ్యమగు దుర్ల్షమింత త్వరలో వశ మగుట 

సంభావ్యమాయని కొందరు యోజించుచుండిరి, ఏమైననేమి? 

తుదకందరు నొక్క- కు స్థిరనిశ్సయమునకు వచ్చిరి. “మరునా 

డాహావరంగమున విజయలశి, వైనంజెపట్ట వలయును, "లేకున్న 
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పేరస్వగమెన నలంకరింపవలయును, అను వాక్యము లే పృతిసెని 

కునినోటను వినవచ్చుచుం డెను. బవిసుదుముగలందసు రమువాధ 

పాణరక్షమున కె తమ యసువుల నర్చింప సర్వనంసిద్దులె 

యుండిరి. కాని యెందరెన్ని  నిశ్చయములకు వచ్చినను నోట 
స్యాథీనమగు వెరవుమాత)ము గోచరింపదాయెను. 

ఆనాటి రాతి) రఘు వాధ రాయభళోంటరిగందన గుడార 

మున శయనించి యుండెను. ఆతండెంకగాం బ)యత్నించినను 

గహాకమ్క-రాదాయును, తరంగములవలె నాలోచనలొకదానవి 

'వెన్య-న్క్క-క్క-టివచ్చి యాతని మస్తిష్క-మును చాడుచేయు 

చుంచను. ఉన్నట్టుండి యాతండు శయం ఏడి యీవలకు వచ్చి 

నాడు. ఆకసము వినీతన్నచ్చమైయున్న ది, కాని చందు్రడప్ప 

ఓకె యన న శిఖరిమాటున శేగినాండు. దూరమునుండి నముద? 

నిర్గిసీహ కు వినవచ్చుచుండెను. గాలి చల్ల గావీచుచుండిను. ఆతం 

డోొక-సిట్రూప్పు విడచినాంయ, తన ప్యాదయాథివాధుకు, తేర 

యేలికనామి, (శ్రీ రామ చంమ9.డే విశంరాపనును ధరించి 

తనకు సాక్షాత్య-.రించినాండా?! అదిగో! స్వామి శ్రతు)నంహో 

ర: గావింప ధనుష్టం కారిముంగావించుచున్నా (డు. లేకున్న 

నాగం ఫరసనాద మెచ్చటినుండివచ్చును. అని నక్షైతే)ములా? 

కొను కావు, నాసామి సర్పించుటకె యమరులు సేకరించిన 

యసర్ల మణిగణములు; ఆమా నసురభిళ మందారసువు 

మంజరులు, కాకున్నసీ నక్ష తుములకింత టి కాంతి 

యెక్క-డిది? ఇంతటి మనోజ్ఞతయెక్క-డిది. ననుగన్న తండి, 

నాముంగిటి పెన్ని ధానము, ననుబో)చు వేల్పు 
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నాకు సాశ్రాత్క-రించినాండు. తన కృృపాళుత్యమును బ్రకటించి 

సైడు. ధన్యము, నాజీవితము ధన్యము “కతుదిమాటలించుక 

స్పష్టముగా రఘునాథుడుచ్చరించినాండు. “మహాభాగా! మి 

జీవిత మెపష్పుడును ధన్య మే," అనువాక వము మంద గంభీరమగు 

వల్లకీనిస్యనమువో లె, రఘునాథుని క్రర్షకుహరములంబడినది, 
భకిఫులకితగాతుండె,  తన్నుమరచి, విశ్వమునే మంచి, 
కేవల (శ్రీరామచంద్ర) పాదారవింద ధ్యానాధీనమనస్కు-ండై 
యున్న రాయణామాటలు వినినంతనే కన్నులు విచ్చినాండుం 

చిట్టచీకటిగానున్నది, ఎట్టయెదుట నెవ్వరో నిలిచియున్నట్లు 
మాత్రమే గుర్తింపగలిగినాండు. 

రఘు :-మిరెవ్వరో 'తెలిసికొను ప్రియత్నము నాకిప్పుడు 
లేదు. తేన నిరతిశయ కృపాతిశయమున నా ప్రభువు సాక్లా 
త్కే.రించిన ఫుణ్యసమయముననే తమ దర్శనముభాగ్యమును 
నాకులభించినది. కావున మోరుకూ-డ పుణ్యదర, ను లే, 

వ్యకి ఏ= (వినయముగ) "దేవా! శ(తుసంహారముకాని బే 

రఘునాథుం డెన్న డైన శన్ర్రము నెమరినాడా ? 

రఘు ఏ. (విస్మయమున్) మివాక్యథధోరణి కొంచెము 
వింతగా నున్నది, మీరు నిశ్చయముగా నా పృభువుదూత లే, 

నన్ను పబోధింపచే తెంచిన మహానుభావులు. 

వ్యక్తి ౩౬ వీరపురుషా ! నన్నంతగాం బ్రశంసింప నేల ? 

నా కర్త వ్యమును చేను ఫిర్వహీంప నే లెంచితిని కాని మో కర్త 

వ్యమునే మిారేమరియున్నారు, 
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రఘు :_._ (సావథానముగ నా కర్త వ్యమును నేను 

మురువలెద్న 

వ్య కింతు లేజూ: 2 
OD). £L 

రఘు 2 మరువ లేదు. 

వ్య 2 మహాశయా! చోళగ నంహోరమునశె తా 

మెటి (పయత్నములు  గావించితిరి. శకినలము పీకిన నట్టుట 
9) We) 

యేనా ? 

రఘు _(సావధానముగ) (సతెనపట్లి యూరక సిదించుట 

గమునాధుసి మతముకాదు. రఘువాధుండు న్యగ్గప)తిజ్ఞలు 

సేయువాడు కాయ, నట్టి ప్రుగల్భములు సెన్స్వటయు నెటుం 

గడు, అన్నియు శేపాహవరంగమున మారే చూచెదరు. 

న్య న న్యన్థ(తిజ్హలు "సయువారసే నేనన వేదు, 
ఏయి 9 యఖ a an 

కు తన్ని రహణమున కొక నెరన్ర కనుగొనవలదా ? 

రఘు :_ వెరవు + చెరవేమున్నది! పీర పుకుపోచిత 

మగు వెరవుయుద్ధ మొునర్పుటయే కదా, 

వ్య Er యుద్ద మొనర్చి మోరు -చోళగుని సంహారింప 

మోారెన్ని ఫిరంగులు కాల్చినను ఆతనికోట మోకు స్వాథినము 

కాదు, 

రఘు :_ జొను, మాశకాసంగతి తెలియనిది కదు. "కాని 

మూాకింతేకంకు గత్యంతరము లేదు. ఉపాయాంతరమును లేదు. 
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వ్య mn ఉన్నది. ఉన్నయెడల దాసిని మోరనుసన 

రింతురా 1 

రఘు ;_ ధర్శదూరముశకాని చో ఆప్పక యనుసరింతును. 

న్య = అయిన నావెంట రండు, 

ఇయవుచును కదలినారు రఘునాధ రాయబు నలువంకలం 

గలయమయంజూచినాండు,. తాను పర థధ్యానముగాం జాలవమూర మకు 

'దెంచినప్టు గురించీ రాడు. తనసేవలు విడిసియున్న చోటచటి 

కరమై౭ దూూమున నున్నది. తనముందు నడచుదున్న వ్యక్తి 

నెతండు మూాచివా(డు. ఆ చీకటిలో రూపు రేఖలంత విస్పప్ట 

ముగా లేవు. ఆతడు వీరఫువుపోచితమగు ఖడ్లమును ధరించి 

నాడు. కాని యాతని నడకతీరు మాత్రము రఘునాథునకు 

వింతగా. దొచినది. వారట్టు నడచి నడచి యొక తటాకమును 

నమావించిరి. రఘువాథుండు నలువంకలం గలయంజాచినాయ, 

అదియొక చిట్టడవి. దూరముగా 'బేవికోట యొక గుమ్ముబము 

వల గన్న్తుచున్నది. అందు మనుష్య సంచార మేయున్నట్లు 

కానరాదు. ఆ తటాకము జలపూర్మమై యున్నది. ఫునముషుం 

డచ్చట నాగినాండు, తటాక మునకు సెద్దమెస్లు గలవు. ఇరు 

వురు నా మెట్ట్లవెంబడి దిగినాము. నూత్న పుకుషుడా మెట్టు 

"లెక్యించుకొనుచు6 బోయి పదియన మెట్టుదగ్గర నివి చినాశు. 

రఘు 2. ఇదియీనా మన గంతవ్యము (! 

వ్వ ర్ం అగునిదియీ, 
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రఘు :- ఇచ్చట మనమేమి చేయవలయును + 

న్వ్ ఎ మూదు 

ఆ పురుషుడు తనకు వలపలిప)క్క- పద్మాకృతిగాశున్న 

మొక శిల్చ్పమునుబట్టి గట్టిగా యూచినాండు. చిత్రము ఆ 

సోపానము రెంతుభాగములుగ విడిపోయినది. అందుండి యథో 

ముఖముగ సోపానపం క్తి దృగోచరమైనది, రఘు నాధుండు 

మోమువంచి చూూదినా(డు. ఆ సోపానములన్నియు పాల 

రాతినోం. జేయంబడియున్న వి. 
సరు ,- రండు, 

రపు: రహన్య ద్యారమా (3 

పురు :- అగును, 

ఇ్రమవుకును లోనికింబోయిరి. కొలది దూరమేససరిశే 
సోపానము లంతేరించినవి. ఇమవుస నొక సురంగమాష్షమునం 
బడి వోవుచుండిరి. కొంతదూరమేగునరికి వారి యెటుయెనుట 

మరల సోసానపంకిి గోచరించినవె. వారా సోపానముల నధి 

రాోీపాంచి పోయి యొక యు గేమమందిరమును పేరిరి. ఆ మంది 

రము చంద్ర కాంతశిలా వినిర్మిత మై స్వచ్చ మై యుం డెను. అంవొక 

వంక ఛిరవచదేనుని మహావిగహము కలదు. ఆ విగ్రహము 

వెంత నఖండ దీపముగలదు. దాని కనతిదూరముననే యొక 

పశోవముగుండము గలదు. ఆ దీపకాంతులలో నా ఛేరవమూర్తి 

మిలమిల మెరసిపోవుచుండెను, చతుర్భుజుండును, విస్ఫురద్గం 

పాక రాళ వదనుండును, నివిధాయుధ భయంకరపాణియునగు 
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నా భెరనుని గాంచినంతనే భయ చకితులు గానివారరుదు. కాని 

రఘునాధునకు మాతి)ము భైరనుడు ప్రసన్న వదసముశణోడనే 

సానాత్యారించినాండుు, భో క్తిపులకితగాత్రుండై తాతల 

చేన్మునకు సాూంగ ముగ బ్యణమిల్లినాండు. పృనన్న మందస్మిత 

వదనముతో " నదేవ'దేవుడు తన్ను బలకరించుచున్నట్లాతినికి 
దోచినది. రఘునాధుండు వేచి నిలిచినాండు. 

రఘు :- (పురుమనితొ) మహాత్మా! చేనిష్పుడేమి చేయ 
చతొ సెలవిచ్చెదరా? 

న్య క్రి: (మందహాసముతో % మోారుధిరమునో _భిరవుని 
దృసింబొందింప వలయును, 

రఘు ;- ((పసన్నముగ) ధన్యు(డను. మహాశయా ! 
భౌతికమగు నీ విండదేహమేనాటి కెన నశించున చేకడౌ ! దీని 

కింతకంకు సద్వినియోగ మేమి కల (ఖడము నూ జరికి 

ఇదిగో నాశిరమిప్పుడే భైరవుని పాదపద్శముల పెం చాండనమాడ 

గలదు, జ్జ 

వ్వ క (ఆతురత శో ఆగుడాగుండు, మో న 

విక్రమాదిత్యుని దలంపునకు 'దెచ్చుచున్నది. శాని నా యఖి 

పా/యమదికాదు, 

రఘు $;. మేమి? 

వ్యక్తి: ఛరవనచదేనుని హృదయభాగమున మిా'కెద్దియెన 

గోచరించుచున్న డా? 

రఘు := ఆం! ఒక యక్షరమువలె నున్నది, 
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వ్యక్త: ఆయక్షర మేత దేవుని య. వీజావ్ర 

రము, దానినుచ్చరించుచు, మో నుదిటి ర కము నెదుమారులి 

పహోవమగుండమున నాహుతి నాన. తత టి సన. 

గహించి, యా డేవు(డు మోంయెడం బ్ర)నన్ను (డగును, 

రఘునాధుండ ల్లా తన రుధిరము నాయగ్నిగుండమున 

'వేల్చినాండు. చిత్రము. ఆయన్ని గుండమునుండి యొక మహా 

ఖడ్డమిావలకు నచ్చిఒడినది. 

వ్య క్షం ఆఖడ్డమును గ్రహించి ఛరవునకు నమస్క- 

8ంపుండు. 

న. తు చేసినాడు. మరలనాతనికి భైరవుని 

మందస్మిత (వస న్న వదనమే మాననగోచరమెనది, 

న్య కి: రాజేండా)! కాల నుగిక్ళమించు చున్నది. 

త్వర పడుండు. ఆఖస్తము మో చతనున్న ౦3 కాలము మూము సురా 

సురులకు గూడ నజయ్యు ల యుందును. కొని మొక్క- రహా 

సము. ఈఖడ్దమును మారు చోళగువవైందక్క-నన్నుల పెం 

బ్ర) యోగింప క కం అట్లు ప్ర యోగింపటడిన యా కె న్మ్రము 

ప) యోగించిన వారిని సం మి మరియొక విషయము, 

ఇది చోళగ నంహార మైనంతనే భెరవునిలో వీనముగును. 

రఘు: మహాశయా! నేసి మహాఖడ్డము నమార్షమున 

నుపయోగింతుసని మాయభిపా్రాయవమా? 8 క క శనం చేవా నేల! 

నాక్తీఖడ మే వలదు. నేనిమ్మార్లము నవలంబించినందులకు నాలో 

ననే సిలు చున్నాను, 



90 అ య స అ 

న్వ్ :-మహాోఫ్రుషా! *₹నల స్వ నగా ప్రంలగు మిమ్మ 

న్యమ ఫంకంయేకు. ఈపూాంతి)క మార్గము నవలంఓ,0చినందు 

లకు చఎతిలు చున్న రా! ఈమాగము ఫర ఫ్ర్ర్హుపో చితెిము 

గాదసిక దా నూయి పాాయము, కాస మోరొిక్క- విషయమును 

మరచు చున్నారు. చోళగుషు మంత క గలవాడు. (భెరవో 
పొననము గానించి దురాపములగు వరములంబడసినాండు, 

ఆకెనసికి కాముగరూజఐ కామగమనములు గలను, ఖర వనిర్భికేమగు 

తి)కూలమును లగీలిం-ది యాతండాహవ రంగమున నిల్చిన వో 

నాతెని నెిదురొ--ని పోర సురాసుకులకును శక్యముగాదు. ఇంక 

శుదంమానన్సలాతని కొక  'లెక్క-యా? మహాసీకులెందరో 

యాతేసి తి)కాూలమున కెరమెరి. వానిని సంహరింపన లనన్న చో 

సిదియొక్క- శు యు కెకమాగ్షము. మంత)పూతమగుసీ  ఖడ్జమే 

వాని తి)కాూలమును రూపుమాపగల మసోయుధము. సమర 

రంగమున ED గ)కర్కా-చు శతు) సె సెన్నా చట 

విని దవదహపూనమునో టె దహాంచును,. న వ. 

బలోల్టితముల; నుట చే భెతికములగు నాధనములచే నార్చనలవి 

నవి, ఇ్రంకనాతన సంహరించు నుపాయు నేమి కలదు? అతనిని 

సంహారింఒకున్న వ నో జగత్క-ల్య్యాణ మెగ చేకూరును. ఈరావ్న ప్ల 

మున నాతడు గావించిన వా హాత్వేలకు మిపెయున్న దా! ఆతని 

య త్యాచారముల చేంగారింపంబడనసి పతివ) తామ తల్లులుక ల రా! 

తమకన్ను లయెదుటనే యా(తిళూలమున శెరయైన తమ శిశువు 

లను దలంచుఖొని, యేడ్చునిల్లాండయా[కందనధ్వను లిప్పటికిని 
మనక ర్స కుహరములఈ బ్యతిధ్యనించుట లేదా? రా జింద్రా! చోళగ 
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నంహార వువశ్శ క ర్థన్యము. దాసిక్రీమార్ల మొక్క-టి యే నర 

ణము, జగ వుంచేయు ప్ జ్యాలలోయిడి, వ,గ్గిపోవు 

చుండగా. దస్తి తారణో సాయము నాలో చించుట యుక మో 

లెక. రంకు జా యూర క (బగ ల్భములు పల్కు-ట 

యుక మో, మో దే సిర యిం మకొనుండు,. 

రయి పరామనసునక చాలనొప్పి క టంచినటున్నాను, 
Oo (4) 

తమింప్రుండుం 

నురు:_ ఇందుక్షమించుటశేమియును లేదు, వేళ యూ[క 
మించుచున్నది, -వోళగుడింక స్థానమున వచ్చును మరలి 
పోదము రండు 

తొమ్మిదవ (ప్రకరణము. 

వరునకు మో కుంటా రముగ సాసుమున్యర్యు రఘునాథ 

రాయల సైన్య మలి పహాతేప రాక మమును | బతటిందచు దున్న ని, 

నడగొౌండలవం€ే యేస్తలు సింహ దారమును డికొనుమున్న వి. 

గొధి ప గుభిల్గుమును శబముకో సింహద్వారము కంపెంచు 

ఇష అకు; తెముపియ లేదు. కొందరు సెనికులు స్ చ్చెనలు 

నెచుకొన కోటనోడలమై శెగ్యళాక యత్నించుచున్నాను, 

“పెనున్న వారీ కెలనోం బభొడుచు చున్నాను. కాని రాయల 

సైనికులు వెనుదీయలేదు, అగ్ని వర్షమున కాహుతి 
యగుచున్నారు. హాహాకారములొనర్చుచుం గొందరు కూలి 

పోవుచున్నారు, కాని ఎన్యము, గుంపులు గుంపులుగా, తండో 
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పతండములుగా నచ్చిపడుచున్న. అట్టనమయముస రఘునా 

థుండొరకసాపహాన కార్యమునాచరించినాండు. తనవిజయగరుడా(ది 

చెక్కి చేత మహోఖడ్లమును ధరించి, కోటగోడను నమిోావించి 

నాడు. ఒక్కయురుకునంగోటగోడమెకి లంఘించి నాయ. లంఘిం 

చుటయే తడవుగా నచ్చట నున్న యార్చురు సైనికుల నొక. 
మారే తనక తి శెరచేసినాండు. ఇం కేమున్నది. రఘిునాథుని 

"వెంటనే హా స్పెప్పయ భెగప్పలుగూడ బాకశారము సెకిలంఫీం 

చిరి, మువ్వురు నచ్చటనున్న ,నన్భమును నురుమాడదొడగిరి. 

-దోళగుని సెన్యమా(ప దేశమునకు వచ్చులోగా, “రాయల 

యున్హమా(పదేశము నా[కమించినది. వెంటనే కొందరు కోట 

చేవిడీ శౌరచివెచిరి. ఇంశేమున్నది! ఒక్క- పరువున రాయల 
యశ దళమంతేయు లోనం(బవేశించినది. 'వెన్వెంటనే సెన్యమంత 

యుంగోటలోం (బవేశించినది, -వోళగుసి సెన్యముకూడ (పత్యం 

గుళమునకును రాయల న్ సెదుర్క్కానుచునె యున్నది, 

కాని చావ్రనకు తెగించి యుద్ద వానరెందుయున్న రాయల సైన్య 

మును సివారించుట వారికి సాధ్యమైనది కాదు. రణరంగమున 

కొొందిరు బలియైననుస శే; రాయల (బాణములు మా(తము 

రశ్చీ ంపంబడివలెనను స్థిరనిశ్చయముతో రఘునాథుని మెనికులు 
పోరునలు చుండిరి. 

రాయల “సైన్యము దేవికోటం బ్రవేశించినదను వూర 

వినినంత? -చోళగున కరికాలుముంట నె త్రికెక్కి నది. ఆతండు 

పృళయశకాలరుదునిభంగి భయంకరమగు నొక యట్టహానమును 

గావించి, శిలదిశూలమును గీలించి యొక మత్త కరీంద)ము నధ 
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రోహీంచి, యాహావరంగము వే తెంచినాండు. చోళగుని తి) 

శూలము సృళయ తాండవము గావించు దున్న ది. రాయల సెన్య 

ముల నురుమాడుచున్నది. అగ్నిగోళశముల నర్షి రి ంచుచున్నది. 
మృత్యుదంస్ట్రాక రాళ" మై యసువుల న౦ిసియించుచున్నది. 

రాయల సైన్య మంతయు! జెల్లా చదైవోయినది. సైన్యా 

ధిపతు లెంత, ప్రయత్నించినను దాని నొక్క-చో నిలుప లేకుండ 

నున్నారు. కాని యంతలోనే తమ (సనా సరించి వెనుకంజ 

"వేయక నిలువసాగిం. తండోపతండములుగ దదగ్నిజ్వాలల 

కాహుతి యగుచుండిరి. రాయల సన న్యమునందలి పహోహాక్రార 

ములు మిన్నుముట్టినవి,. రఘునాధ రాయ లనతిదూరమున'నే 

ఇయుదము సేయుచున్నా (డు. తన పైన్యమునందలి హోహాో కార 

ములను విని తన మాతంగము నానంకకు ద్రిప్పినాండు. కాని 

చోళగుని సెన్యములాతేనిని జుట్టుముట్టి కదలసీయక నిల్సి వేయు 
చున్నవి. రాయలుగ మూరి మై యాడు. చోళగుని _సెన్యమును 

జించి చెండాడి యొ క్రైటో మార్గము "సర్పరచుకొనుచు చోళ 

గుని నమిాపించిన్నాడు. చోళగుడ్ సా వ్ కటాట్టహానము 

గావించినాండు, కాయల కెద్దియో స్పృతిప థమున( బడినది. ఆతం 

డించుకి యన్యమనస్కు-6 డైనాండు. క్షణ కాలములో నేం “(పభూ! 

సావధానులుకండు; త్రిశూలము, "అను తన పన్ లాల 

ముచే మరల యథాస్థితికి వచ్చినాండు. అప్పటికె చోళగుడు 
త్రిళూలమును గురిచేసి రాయల పై విసరినాండు, శూలము కన 

దురు విస్ఫులింగముల. నెగజిమ్ముచు, దీ వజ్వాలొభీలమై రఘు 

వాథునివెపు వచ్చుచున్నది, సన్యమున హోహో కారములు 
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ఖండించినాండు, చోళగుడు చేలకొరగినాండు. రఘునాథుండోక్ష్య 

నిట్టూర్పు ఏడిచినాండు. 

“మ్పప/తా ! మమ్మి విపత్పముద+మునుండి యుద్ద 

రించిన మిన్ఫేమని నేనభినందింపగలను. నా (శ్రీరామచందుండే 

యో కూపము సాశ్షాూత్మ్క-రించి, చోళగాన్నికి మేమందరము 

నింధనములగాకుండ రక్రీంచినాడని నా విళ్యాసము.” అని 

రాయలు సబహుమానముగా నా బాలయోధథుని బ్రం౦సించి 

నాడు, 

యో :- రాజేందా ! లోకకంటకుండగు చోళగుని 

సంహరించిన మిరు సర్వజనస్త వనీయులు. మేమందరమును మొ 

భృత్యులము. మూకర ర్యవ్యమునుమా(తైమే మేమునిర్వహించిలిమి. 

రాయ :- మిరు భృత్యమాతు)లా ? ఎంతమాట? 

విరారిప్పటినుండి నాకు పరమాస్రలు. పా)ణనమానులు, మగు 
నన్నువీడి యెందును బోరాదు. నా సర్వశ్వమును మా యధీ 
నము. మోరు నాకు పాణమిత్ఫులగై యుండవలయును, 

యో: మహాపుకుషపా ! తృణమును మసహానేకు 

వుగా. బశంసించుచున్నారు, 

రఘు 3. అట్టనకు(డు. ముందు నామైతి) నంగీకి రించి 

నన్ను ధన్యునిగాపింపుండు. 

"యో 1. మిమువంటెవారి 'సొహచర్యము, మము 

వంటివారికి దుర్భభముకదా '!' అట్టికయాచితముగ సంభవించు 

నవ్వుడు నిరసించునంతటి “వెంగలి యుండునా ? 
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రఘు !- ధన్యుండను. రండు. మన పటకుటీరమువకుం 

ఇమా ఏ రా జేందా ! మూరు సర్వథా కృతకృత్యులు 

కాకేదు. మోకు నిర్వరి ంపవలసిన కార్య మొం కుమిగిలియున్న ది. 
—2 

రఘు :- ఏమది ? 

యో :- మోరెండవ పకి నేను విళ్శరించితిరా ! 

రఘు :_ లేదు, కాని సింహ శేశ్వరుని జాడ రనంకయును 

"జెలియ లేదు, 

యో :- ఆతండించే కారాగారమున బంధింపబడి 

యున్నా (డు, ఖే 

రాయల యాశ్చర్య మునకు నేర లేదు. ఆశని కనుదము ) 

లానండాశుుపూర్ణము లెనవి. ఆతని హృదయముప్వొంగి ఎది, 

ఆతని నెమ్మాము పమోదచంది.)కో ఏక సితము, (సణయ సౌర 
(po VEER 

భముల నెదజల్లీనది. 

రఘు :- ఎట్లు + నా పాణనఖుయు సింహా శేశ్వరుం 

డింబే కారాగారమున నిడుములు పడుచున్నా (డా! మిత్రమా | 

రండు, ఆలసింవక నాకాస్థలమును జూాపుడు. 

వారిర్వురు 'కారాగారమునైెవు నడువసాగిరి. వారివెంబ 

డినే మైన్యాధిపతులును నడచిరి. ఇంక పలుమాటలేల ౪ తన 

చాల్ననఖుని కారాగారమునుండి విడిపించి రఘునాథు(డు 

సర్వథా కృతకృత్యుడైనాండు. 
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ఖండించినాండు, చోళగుడు నేలకోరగినాండు, రఘునాథుండోక్ష్య 

నిట్టూర్పు వీడిచినాండు. 

కముహాతా ! మమ్మి విపత్పముద)మునుండి యుద 

రించిన మిన్ఫేమని చేనభినందింపగలను. నా (శ్రీరామచందుండే 

యీ రూవమున సాక్షాత్కరించి, చవోళగాగ్నికి "నేమందరము 

సింధనములగాకుండ రశ్షించినాండని నా విశ్వాసము అని 

రాయలు నబహుమానముగా నా బాలయోధునసి బ్ర౫ం౦సించి 

నాడు, 

యో = "రా జేందా 1 లోకకంటకుండగు చోళగుని 

సంహరించిన మీరు సర్వజనస్తవనీయులు. మేమందరమును సమో 

భ్ ఎ్రత్యులము. మాకర రృవ్యమునుమూ(త్రమే మేమునిర్వహించిలిమి. 

రాయ :- మిరు భఛృత్యమాత్తులా ? ఎంతమాట ? 

మోారిప్పటినుండి నాకు పరమాసప్తులు, పా)ణనమానులు, మగు 

నన్ను విడి యెందును బోరాదు. నా సర్వస్వమును మో యదీ 

నము. మోరు నాకు పాణమిత్ఫులగై యుండవలయును, 

యో :_ మహాఫుకుపూ! తృణమును మహాచమేరు 

వుగా బశంసించుచున్నారు, 

రఘు 2. అట్రనకుండు. ముందు సామైతి) నంగీక రించి 

నన్ను ధన్యునిగావింపుండు. 

యో :-' మిమువంటేవారి ' సొహచర్యము,-. మము 
వంటివారికి దుర్గ భముకదా 1 అట్టివయాచితముగ సరభ బించు 

నవ్వుడు నిరసించునంతటి 'వెంగలి యుండునా ? 
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రఘు :- ధన్యుండను. రండు, మన పటకుటీరమునకుం 

బోవుచము. 

"రహో రా జేందా? ! మూరు సర్వథా కృతకృత్యులు 

కాలేదు. మోకు సిర్వరింపవలసి 5 కార్య మొంకుమెగిలియున్నది. 

క న... 

యో :- మోరెండన పి నను విన్శరించితిరా ? 

రఘు :._ లేదు, కాని సింహ శేశ్వరుని జాడ రవంనెయును 

చెలియ లేదు. 

యో :- ఆతడిందే కారాగారమున బంధింపబడి 

యున్నా (డు. 

రాయల యాశ్చర్యమునకు నేర లేదు. ఆశని కనుదము న్ 

లానందాశు)పూర్ణము లైనవి. ఆతని హృదయముప్నొంగి ది, 

ఆవని నెమ్మాము పీమోదచంది)కొ వికసితమై, (సణయ సౌర 

భముల నెదజల్లీనది. 

రఘు .- అకు + నా పాాణనఖుంయు సింహ శేశ్వరుం 

డింబే కారాగారమున నిడుములు పడుచున్నాండా! మిత్రమా ! 
రండు, ఆలసింవక నాకాస్థలమును జూపుడు 

వారిరుంరు కారాగారము నెవు నకువసొగిరి, వారెవెంబ 

డినే పైన్యాధిపతులును నడచిరి. ఇంక పలుమాటలేల * తన 

ఇాల్ననఖుని కారాగారమునుండి విడిపించి రఘునాథు(డు 

సర్వధా కృతకృత్యు డై నాయడు, 
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పదవ పకర ణము, 

మాటిమాటికి యుద్దముల నే వర్హించుచు మాచదువరు 

లకు విసువు కల్పించుట మావమతముకాదు. "కావుననం శే పము” 

దరువాతి కధ చెప్పెదము. వోళగనంహా రానంతరము రాయలు 

విశాాంతటియెన( పీసిఫెన లేదు. మరునాడే, న్పెన్యముగ సముది) 

తరణము గానించుటకు వలయు సన్నావాములు గావింప ue 

వించినాడు. ఈమారు కూడ పడవల వం తెనపెనే _సిన్య ము 

సముద)మునుడాటి సింహళతీరమును జీకినది. రాయలు యధా 

(పకారముగందన విజయగరుడా ది నథికోహించియీ పారావార 

మును దరించినాండు, "వెంటనే హుటాహుటింబయనము సాగించి 

జాఫ్నా కోటను ముట్టడించి నాయడు, దరికే తెంచిన సైన్ఫమ్ముపె 

బుడతకీచుల ఫిరంగులు ఇనిచేసినవికావు. అకోటయు శతు)దు శే 
ధ మైనది కాదు. కావున రాయల సెన్యమనాయాసముగ నందు. 

(బవేశించినది. చేయునదిలేక పోర్చుగీసువారు పలాయన మంత 

మవలంబించిరి. క న్న బిడ్డలను, గాదిలియిల్లాండను, అష్టకష్టముల 

కోర్చి యాస్టించిన ధన రాసులనుగూడవిడి, పాపము బుడతేగీచు 

లోడల పై నెక్కి పారిపోయిరి. రాయలచ్చటనే సింహ శేం[దుని 

పునః (పతిష్తితునిగాంవించి, యందొక దినమువమా [త్రమే సింహా 

భాధివతి కోర్కె పె వసియించి, యనంతరము సముద్రమును 

యభాపూర్వముగ నే తరియించి, నిరంతర (పయాణములణో 

పలవానేరికే కెంచి, యందు విడిసెను, అచ్చటికర[కోసు దూర 

ములోనే జగ్గ రాొజాదులు సృసైన్యముగ పిడిసియుండిరి, 
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మరునాడు చున పూర్వమే రాయలు 

వేలా చి, సున్నా మెం గై "డె (శ్రి రామ పూజాది సిత్స స్రక్రత్యే ములు 

సిర ౦చి, శ్రీమూకి, Er E గ "మంచి, 

(శ్రి వైషువులొనంగిన యక్ష తలను శింమున దాల్చి, యాదిత్య 

హృదయమును సెప్పు సోజవించి, యెదారు సుడియల (పౌ దైక్కి- 

నంతేనే కతత గణ భేరి (మోగింప రం వను, అటు 

జి రాడాదులుగూడ రణశరె ( మోగించి, యుగ్గనన్న ద్దు ర. 

క దోపూరుపద్ద నొండొంటి చదురొ-- 

నినవి, వహాయ"పే*షలును మదగజ ఘీంకృతులును, పోటుబం 

టుల ఏరెలాపములును మిన్ను ముట్టు దుండెను. (పళయ కాల 

మున నుత్తుంగతరంగ కుక. నాధభీలములగు మహానము 
(దము లాం వెంటి నెదురొ-నుచున్న ట్లామహో ంసనములు 

కెండు నాంచెంటి *ిమర్మొైనినపి:. పోరు: ఫరోరముగ జకుగు 

చుంజెను. ఒకనంక్ ఫిగెింగులు గుభిల్చుగుభిలబ్లుమను శబ్బములతో 

నన్ని గోళముల వర్షి ంచుచుండను, ఒక వంక తుపాకులు పగిల్లు 

సెఠిల్లుమని పే)లుచుం ను, ఒకవంక కరవాలముల  ఖణఖకూ 

ర్భటులు వినవచ్చుచు . ౩ను. ఒక వంక జివ్వుమను శృమునో 

నీ ఒలెగురుచుండెను. కమేరులె పారుచుండెను, 

నాటి యుసుబున రఘు నాధరాయలు మధ్యందిన 
మా ర్తాండుని వోల'దర్స ్న రీమ్యు. డైయుం డెను. ధథవళంబగు నొక 

జవనాశ్యమునధిరోహించి, వజనన్ని భమగు కరవాలమును గిరి 

గిర (ద్రప్పుచు, నాతంటాదినమున నాహావరంగమున వీరవిహో 

రము గావించుచుండెను. ఆతని నెదురొ-నినవారెల్త పరస్వర్ల 
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మలంకగించు చుండిరి. ఆతని కరకుకరవాలమునకెరయె, తాడి 

పుచ్చెలవలె మస్తిష్కుము లెగిరిపడు చుండెను. ఆతండాదిన 

మున సందరి కస్నిరూపు లె, విశ్వనంహారమును గావీింప విజ్భం 

భించిన విరూపాక్షుని దలంపునకు 'దెచ్చుచుండెను. రుధిరధారా 

సిక మగు నాతనిశరీరము, జాజ్వల్యమానకీలికీలాకలాపము భంగి 

భయదమై యుండెను. ఇట్టనమసమరమునంబ)/ళయ తాండవము 

గావించుచున్న రఘునాధునక నతిదూరమున గొబ్బూూ) జగ రాజు 

"కానువింపెను. ఒక్క- యుదుటున నాకొ న్న బెబ్బులివో లె రఘు 

నాథుండాతని పైంబడి యొక్క- వేటున నాతని శిరమును 'నేలడుల్ల 

చేసెను. జగ్గరాజహతకుండు మరణించినంతనే, యాతని సేనలు 

చెదరి పారజొ'చ్చెను. చేయునది లేక ముత్తు ఏరప్ప కదనరంగము 
నుండి పలాయితుండాయెను, పాపము కృష్ణభూపతి యొంటిగా 

నాయావావరంగమున నుండెను. ఆతని యీన్లునునడిపించు 
మావటి యొకవీరుని కరకు భల్లమునకెరయైనాండు. శతు) 

సేనలు చెల్లాచెదర పారిపోవుచున్న యా సమయమున నాతేనికి 

వమూవటియెక్క-డ లభించును ? స్వయముగా నా మదగజమును 

నడిపించుకొను శకి, యాతేనికి లేదు. కి)ందికురికి పారిపోవుట -కాతేని 

కాలు సేయాడుటలేదు. పాపమాతండంబే, యుండి బెదరి బెదరి 

యిటు నటు ఎరికించుచుచుండేెను. పారిపోవు రృన్నముత్తువీరప్పను 

భటులు పట్ట తెచ్చి రాయల కప్పగించిరి. ఏంపనీడథధోముఖుం డై 

రాయల మలనిలిచి యుండెను. రాయలమోము క్రోధ 

ఘార్జితమై రక్కచందనమలందినట్లు జ్వల మైగన్ప కైను, విరపనీడు 

భీరువుకాకపోయినను మహోపీరుల తెగలో మాత్రముచేరడు. 
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ఆతనికసువ్రలన్న _ దీపిమెండు. రాయల పాదములపై శరణు 

నరణని యాతండు వా?లవలసిన బే కాని యందులకాతని రాచ 

టీక మర్గు వచ్చినది. ఆతే(డు (పాణభయముచే గజ గజ 

వడకుచుంజేెను. సిగ్గుచే వెలవెల వోవు చుండెను, తన్ను రక్షింప 

మనస్సులో వేయి-దెవములకు మొక్కు-చుండిను, రాయలాతని 

నెపొకనిశితఏ క్షణమునుబరసి, యనంతరము సనచివసావుంతవం 

డనాధాదుల వెపు తనవమాడ్య-లు మరలించిసాంయు, 

ఈ డో హీ క్రి మోారువిఏందు శిక్ష యెద్ది! అనియానూా 

డ్కు-లభావము. మరియు ఏరపనీని దీన)ద్భక్కు-లననళోకిందుదు 

దండనాథాదుల నుదైశించి రాయలట్లు పలికినాడు, 

రాయి... ఈతడు జగత్క-ంటకుడగు చోశగునకుం 

జేదోడు వాదోడుగంబనిసేసి, జగద్దో/పహీయునా(డు, వుహాపొాఏ 

యగు జగ్గరాజున కండ యొసిలిచి సామాాాజ్యము నశ దో)పామె 

చరించినాండు, (శ్తీరంగరాజూదులం హాత్వేగావింప బోత్స 

హూం-చిన వమహాపావి. ఈతనికి మి- రెట్టిశికి విధింతు౮ వెప ుడుః 

దరద ఈజగద్రొోహికి కఠినమరణదండవమనే విధింప 

నగును. ) కుక్కూలచేగరపించిగాని, నిశి తాయుధములచేంబొడి 

వీంచి గాని, యీాతేని నంత మొందింపనగును, 

దండనాధాదుల వాక్నములింకను ముగియ లేదు. చుక్క 

“త వదునటొక యాశ్వికుండా పిఎ) ేశమున కే హుటాహుటివచ్చి 

“రాయల పొాదపద్మముల పై వ్యాలినాండయ. ఆతని గాంచినంత నే 

రోయల ముఖమండలము పృనన్న మైనది. ఎవ్వరాతండు ? పాఠ 
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కమసోకశయమా!ఆకండే చోఇగ రహస్య మును రౌయలశెణింగిం చిక 

భాలయోా నుంు, కావుననే, అట్రపపమ సమయమునఠనుూ శ 

"రాలుట టాయి బ)నస్నాకృతి నహాంచినది రాౌయులాతేసి 

నర్గాననా సీరుని గావించి “మిక)మా? వమిని? సీమాము 

దమ్మివివర్ల మైయున్న డల? బద్దియెన సాపద సంభవించినదా! 

మరియు, పా)ఇ౪ముడివగ నీవు నాపాదములపైవ్యాలుట నాకు 

లజ్జా కారణముక దా! నానతన. . 9! కన్తయెన rare హయ ము 

_కానలయునా! కొరొనువుు. కరు యొట్రిదెనను రఘునా 

ధుండు దీవ్సుటకు wr: కే యున్నాడు.” 

చాల, a కృ పానిథు! నాకౌర్మి= వినినంత స; నాపై 

మోాకుగల సద్భానమంతరిం చునని నే నెజణుంగుదును. కాని'యిందు 

నాకు మార్లాంతేరములేను. కావున నాప్యాానమెట్టి వెనను 
౧ (ఫి 6) 

మోానునన్ను మన్నింపనలయును, 

రోలర్ (చిఖునవ్యుతో) మిత)మా! వంత సందియ 

నేల? ఒకనాడు నీవు మము మృత్యు ముఖమునుండి కాపాడితివి 

ఆయుసకృతి సామాన్య మైనదా! దాసిని నేమువురచిజిమును 

కొంటివా? తప్పక కొరిఫొనుము., రఘునాధుండు తనపా)ణముల 

న నర్చింప సంసిదులణో యు సనో డుం 
Breen pp Was 

సచివనామంతే దండనాధాదులు సంభ/మాకులితమన 

స్కు-లె మూప్రునంగము నాలించుచుండిరి. ఆబచాలయోధుని 

కర్కి- యెమైయుండును? కొంపదీసి, రాయల పాణములనే 

కొరడుకదా! అని వారిళోవా రే గునగునలాడు చుండిరి. . బొల 
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“చమూన్సుసి గాంచినంత నే ప మనను విస్సయ సరీత చేతస్కు-6డె 

నాంలఘ. మరియుిలె సము దోసనాతిస వంద చూచుచున్నా డు. 
షు 9 

భఇంట్రయాగు = మువావెశా! న్్ మోాదయగల చేని, 

మూ యెదుట నిలిచియుస్న జగదోహీయగు. నీ వీరపవాయని 

వడిచిప్రుచ్చుడు. 

రాయలు త్ఫుళ్ళిపడినాండు. సచివసామంతాదు లదరి 

పడిరి, సెపికులభోం గోలాహాల ముదయించినడి. వీరపనిడు 

మాతను సిశ్చలుండై య్ సిలిచియున్నా (డు. 

రాయలు :_ ఇదియీమి కోర్కె, ఏడు మహాపావి; 

నమ్వాగ్టును హత్య గావించిన కిరాతేకుండు. లోక కంటకుడగు 

చోళగున కుడిభుజము. వీనివిడుదుట రాచపొడియా ? జగత్క 

ల్యాణము నాగించి చెప్పుచున్నాను. ఈ ఏిపరీతపు A Spa 

వరానుము. ఇం కేద్దియెనం నోంకెనుము, 

శాల యూ ౩. మసోగయా | ఈతేనిగూర్సి మారు 

పహ్కీ-న వంతేయు సత్య నే, నేను నీతియెలుంగక' మిమ్మిట్స గ్లింఛితి 

ననుకొను చున్నాఠా (ఏలీ 'చొర్మాన్స్యమునకు మరణదండన మే 

యుచితదండన మనియు నే నెటుంగుదును. 

రాయలు :- అన్నియు. 'దెలిసియుండియు, నీ జగత్క-ం౦ట 

కుని రక్షింప యత్నించుటకుంగల కారణమేమో మేము విన 

వచ్చునా ? 
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చాల యూ :_ రాజా! కారణముతేకుండ వుంనాయ 

గూడ నేకార్యమునాచరంప యన్నింజ6ండను నాసల్ క్ మారు 

వినలేదా? తగినంత కారణము కలడు కాప్రననే, ఈతిసకి 

పాణభి క్ష తడుడని గా నర్గించు దున్నాను. కాని యక్కా-రణ 

మెద్ది యో చెప్పుటకిప్పూడు వలనుబడదు. నకాలమువ సా మోరకది 

"తెలియగలదు. అది సిగ్గుపడనలసిన ఏపుయుము సూవ/ము 

“కాదని నేను మనవి చేసిపొనుచున్నాను. ఇంక నే చెప్పువలసీన 

చేమియును లేదు. మో యిచ్చనచ్చిన శీ కావనింపనగును, 

రాయలు :- మిత్రమా ! కోపమునలదు. పోక 

కంటరుండగుటచే నింతదనుక నచించికిని. కాని యాడి తిప్పాను బే 
శముతో గాదు. ఇదిగో సీకొర్కి- ననునరించి, వీరసనాయః 
విడిచి పెట్టుచున్నాము, 

ఇట్లు ఏకు మూటలాడుకోను చుండగా నొందమభఛటులు 

కృవ్ష భూపలిని బట్టి తెచ్చు చుండిరి, ఆతంచోడ్చు చున్నా 6కు, 

మొత్తుకొనుచున్నా(డు భటుల పాదముల ప వాలి / బతిమాలు 

కొనుచున్నాండు. ను నాజన్నలోం గవ పట్టి యెజుంగను. 

ఇట్టి నే నెవ్వరిని జంపగలను? నన్ను సిప్కూ-రణముగా బంధించి 

నారు.” అని మొరపెట్టుచున్నాడు,. కాని యప్పుడాతని మొర 
నెవ్యరాలకింతురు, ఛటులాతేనిని రాయలకడ రడ్చి తెచ్చిరి. 

రాయలను జూచినంతనే యాతడు బౌలునినలె రోదించుచు 

నాతని పాదములపై వా “నరణు శరణు మహారాజా! రశ్షీం 

ఫుము. ఇం నెన్నడు నిట్టి యకృత్యము లాచరింపనని యిదుగో 
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లెంపలు వాయించుకొను చున్నాను” అని యెొలు7”క్సి యగ 

చుచు శెండుచేతులశో లెంపలు వాయింముకొన సాగినాడు, 

రాయల కాతనియడ నెక్క-డ లేని హి*యభావమును గల్లినది. 

కయుణయుం గల్లీనది. ఫొందరాతనినిజూ చి లోలోన నవ్వుకొనిరి. 

రాయలందరి దిక్కు- మొగం బె, “నా కులదైవతము, నా పాణ 

మునకుం బాణము, నన్ను సదామనుదునేత, నా (శ్రీరామ 

చంద్రండు సరణాగత 'తాాణపరాయణుండు ” అసి ప 

“ఈతని విడిచి పుట యీ భావ్యము. we పుండు” wD) 

దండనాథాదు చేకగీ) నముగ పల్కిీ-రి, “తంజాప్రురీ ప్రభువులు 

ధర్మరహ న్యము 'నెజీంగిన మేటిపీరులు” అని బాలయోభు 

డృుద్చెన్వ్వురమునం బల్కానాండుం కృపష్టభూపతి యంతనరకొం దన 

నోలలోనే యున్నాడు. బెలయోధుని కంఠస్యరమును విని 

నంతనే తుళ్లి పడి యాతని దిక్కు మొగం బె షే పాగజూచి 

నా౭డు. అంతట రాయలాతనినో “అట్లు చమూడెద చేమి? ఆతంకు 

నా పాణనఖు(డు. చోళగ సంహారమెసకు మా పాణమును 

గాపాడిన దయాశొలి. ఈతసిని మిోకెక్క-డనో చూచినట్టున్న చే 

మోనుుఖ విలాసము % అని పల్కి-నా(డు, భాలపికుడు మోము 

దించుళొని యున్నా(డు, 

కృష్ణ :- అయ్యో! ఎజుంగ కేమి * ఈతనిని మి-కంశు 

బాగుగా నెజటుంగుడదును. 

రాయల యాశ్చర్యము మిన్ను ము క్షైను, ఆ బాల 

యోాధుండెవగరో శెలిసికొనవలెనను కుతూవాలము, ఆశని 

నుచితరీతి సంభావింపవలెనను తీవ)వాంఛ, కృృష్టభూప త్యాదు 
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లకు నాతనికిగల నం ఎంధ మెట్టిదె అ పబలసం'బేహము 

రాయల హృదయము నెక్కమా రే ముప్పిరిగొని యాకు 
మిం చెను. 

వత వరం (ఆ ఆతురతనో) మోకు పౌలియునొ? అయిన 

సీతండెన్యరో, త్వింగాం జే "వే స్పదరా సొమో | 

కప = ఈతండెవ్వరు! ఈమె, 

రాయ లొక్క- స చకితుం జయదరిపడినాండు, 

అచ్చటనున్న వారందరు “ఆం ఏమి? నీ ఖ్. అని యుచ్చె 

నృ్యనమున నరచిరి, కొందరు కృష్ణయాపలిక మతి చలించినదను 
కొనిరి. కొందరం దేమి రవాన్యమున్నదో తుదవరకు విని మరియు 
నిశ్సాయింపవ "అనను చుండిరి. పొందరా ప్రనంగ మంతేయు వట్లి 

ఛా?ంతియే మో అను భావన -లతోనసనుమండిరి; కృపాం తీ 

మరల సందు5"సినాండు. 

| 

కృస్త;-రఘునాధా! యోధ వేపముననున్న న్యక్తి ఈమె 

యేకాని యీతండుకొడు. మోరీమె కనేవిభముల బుణపడి 

యున్నారు. అందు ముఖ్యముగ సీపు మొట్ట మొదట చిద్హనా 

నందుల యాశ/మమున సీయను జూచిజివి. చిద నానందు 

లనగా నెన్యరో మహోయాగి యనుకొనవలదు. ఆతం డే 

మాయావియగు వోళగుండు, ఆతేడు విషమొనంగి నిన్ను జంప 
యల్నిం చినాం (డు. నీకు దైవబలము కలదు. కావుననే యా న 

యమున కీ మెయు నంచేయుండుట తటసించినది. న 
లి మకు బాగససగాం డెలియును. చేమేలీవాని న న హాస్యములు 
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సీముప 'దెపియును. కావుననే యాకేని యాతిథ్యము నెంత 

మాత)మును స్వీకరించ వలదసి సన్నము. నివారిరదీనది, 

రాయలు _ ఏమి? చిద్ద నానంనులే చోళగుంయడా. ఆత 

భవమ ననును.. సల చేహించితిని, అ యాతండే త క 

నూవా నాకు గలుగలేదు, చోళగునకు నాతెసి కెద్దియేని సంబం 

ధముండుశను కొంటిని. అప్పుడు నా ప్రాణముల గాపాడిన 

పీవుయా + 

కష క అంతమాతి)మేనా ? ఈమెయే మోకండగా 

నిలిచియుండనిచో మోక మము సాధించియుందురా ? మా 
సర్భ(సయత్నే ములు పము మూలముననే విధ్యంసము లై నవి, 

యూచమనాయనింగారిసి, రామరాయలను, అటవి మార్గమున 

రశ్రీంచిన 'దెవ్వరు? ఈవుయీ. యాచమనాయని నడ్లగించిన 

వారు దొంగలు కానేకారు. వారు మేమంపిన మనికులు. ఈమె 

యె లికున్ననో నా రవాన్యము (బహ్మాకు దెలిసియుండెడిగి 
కాదు. మరియు దోళగుని స న్యములును సి శెజింగించిన 

దీమెయెకడా ! కాకున్న నాతేని (తిళూలము నెదురూ-న మానవ 

మాత్రలకు సాధ్యమగు విషయమాా? 

రాయః_ (అవ్చెకువు శో) ఎంతయబ్బురము. యాచమ 
నాయనింగారి నీమెయేనా మభ్యే మార్లమున _ రత్సించినది! 

వోళగ ల్రీకూాల రవాస్యము ట్ య్ నాొశెజీంగించినది? 

వోద్యముగనున్న దే. మహాశయా! దైవమునలె మమ్మిన్ని 
ధి 

యాపదలనుండి యు వై రించిన యీయాసఫ్తు రా లెవ్వర* 

తెల్ప్సెదరా ? 



108 రఘునాధ రాయలు, 

కృవ్వ:.. ఇంకదడాపరిక మేల! ఈమె పరపనాతుని తనం 

నోరి, ' మభురాంపక, 

చాలవీకుని మోము సిగ్గుచే నెల్లనడి వేగులాబుల పూచి 

నది, మోాముదము నె చిటు చమ్బటలువాసి ముత్యాల 5"ంచుల 

సీనుచున్న వి, లజ్ఞాభరముచే సించుక వ్యాలియున్న యా మెకను 

దోయి, దరవికస్యరప ఏద్ద శని నహీంచివది, అవ్వుచా మెముథుర 

మోాహనమూర్తి, యమలమై యతిలోకసుందరమె, మాటి 

శద ఉచ్చ్బ్యాననిశ్వానములనుగూడ బిగబట్టి, రకుతిదీసు నో తంత 

తోచేమి జరుగు నాయని తు. అంతనంకు మూగ 

వలె నిలిచియున్న ఏరపసీడు ముందు శే జెంచినాండు. 

వీరపనీడు;- రఘునాథా! నీవు మాయందరికం కె వయ 

స్పున జిన్న వాడవయ్యు, బుద్ధిచే, ధర్శతత్సరక్యముచే. సధి 
కుండను. మరియు సిప్పుడే వూక పాణదానము గావించితివి. 

పీకు మేవమునేకఏధములబుణపడి యున్నాము, పాస సుదాము6ప 

నగు నీకు మేమేమి యుపాయన మాయగలము? ఇదిగో యీ 

యమూల్య రత్నమును నీకొనంగుచున్నాను, పక్మిగహీంస్రము, 
(మథురాంబికను జూవుచు)ు ఈమెనీకు సర్వథా తగియున్నది 

వయారూపములందును, ధర శ్రతత్సోరత్యమునందును, విర(నతము 

నందును, ఈమె సీకెందునుదీసిపోదు,. మరియుంజన్న నాటినుండి 
యు నిన్ను బేమించినది. ఈనాటి కనురూపవయోగుణ నమస్వి 

తులగు దంవతులనుగూర్చి, విధాత చరి తాస్టలడైెనాండు, (అని 

యామెపాణిని (గహించి రఘునాథుని చేతిలో నుంచినా(డు,) 
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చ్చటనున్న హరిత హన ఫ్యనులం గావించి, సమ 

యోాచితముగ న 3 3౦న SE we (ఎశంసిం చిక, 

రఘునాసులతా అ రంగమున న 

సా్యయాజ్యాఖివ కని గావించీ వైషు మండ య పంజర విభోలు 

నాయుత్ప్చవమున. బాసనిరి. అవంతెరము విజి య దుందుభులు 

(మోగురుం౫గా రాయలు పురాధిముఖుంనాయడు, 

పము చ కవ (ప్రకరణము, 

నాండు తం కాపురము కన్నులబంశ యు నలంకతెంపంబడి 

యుంచెను. పురఏథుల మృగనాభిపంక ము*' గేలయంపి జు 

నారు. కలువడంబులు గట్టనారు. కప్రురంపు టనంటికంబములు 

నాటినారు, ముత్యాలరంగ నల్లులు దినెనామ. సుధాఫ వళంితెంబు 

లగు కుడ్య భాగంబులపైలాత) విచితె)/ములగపు చి తెరువులు 

స ఆక సమ్మునం!. లు కొటముముుజుల © నకుకారుణాము 

లగు కొం అలంటి క ముందబునవనమూ వ సంచలితమ్ము ఎగ్గు 

కితనముల నేక ము *లెగుకు దున్న పి. ee ఫు ముల పెం నక్య్య-ం 

బడిన శిలావిగ /హములు వివిధవర్ఫో"ు నము బాలఫొెనుని 

కిరణ జాలములో మిలమిల మెరసీపోవుదున్నవి. "దేవతాయకన 

ములలో నిరంజరముగ ఘంటా నినాదములు వినవచ్చు చున్న వి, 

సిగలలో నంపెగ పూవులు తురిమి, మోమునలో మ్మాకస్తురి 

నామములను దిది, “లగలలాడు కొ/ంఏటు ఫృటములతో, మిల 
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మీలలాడు జలతారు వతవాటులనో, తళతళలాడు -"తొరవోర 
ములతో, నంపన్ను లగు యునజనులు రాజసపధుల ఛాయన 

ముట్లపడ గా నడ చుచుండిరి. 'నేడల_పె మి వెలు తరాల 

వతులు, బంగారు తీ7లరోలె నిలిచి, పక్కన సా భాగ్యమునవలో 

నీంచుచుండిరి. గమగమ వాసనలు వెదజల్లు మల్లెలు, మొల్లలు, 

విరజాజులు, నంసెగలు, లేగులొబులు, రాసులుగ బోసిఫొసి కలు 

హా bn నాసీన బె పువ్సలాపవికలు పు పిథటులంబచా 

రులుసేయు విటజనముతో _నర్మగర్భిసల్లాపము "సేయుచుండిరి, 

జాాలురు కేకలిడుచు. నటుని సిటుంబర్వులు 'వెళ్టుచుండిరి. బజారు 

లలో నత I చున్నవి. హాసధ్యనులశో 

న సరత దతురన చోరచనల ఫో నరననంగీతెకులనశనము 

లని _, నగరమంతేయు మూ (్రట్బనుచుం దెన ము. ఏందులకీ యూనం 

దము ? ఎందులకీ యాణడంబరిము ? ఓహో! జోలిసినది. | 

నాధ రాయంవారానాడు విజయలన్నీ 3 సము పేతు పురప)'వే 

నమును గావింతుకు, అందుల కే యా యానందము, అందులే 

యా యూడంబరము. 

శ్ర 

రాయలవారి యాగమనమును సూచించును నగరబహిాః 

పా) కారము పై "రెండు. ఫిరంగులు (పేలినవి, పత్తనమున జన 

కొొలాహాల మతిశయించినది. పురవీథులన్ని యు[గటకిట లాడు 

చున్నవి, తండోపతండములుగ జనులందరు సప్త్వమపా9 కారము 

వంకే చనుచుండిగి. కోటలోనుండియు నెదురో్కో-లు నన్నాహ 

ముతో? గొందరు మహాజనులు బయలు బేర౦. మహామం(త్రులు 

గోవింద దీశ్ని తులవారు, యాచమనాయనింగారు య నాకా 



పదునొకండవ(పకరణము, 111 

యణడదీ కీ తులు, వేంకటమఖ ను తారలు ము: Mans 

రామభ వ. మధురవాణి, మున్న గువిదుషీ మణులును నౌ 

యెదురో-లు నన్నా పాూములోం బొటన 3p పూస కుంభముల 

౨ గేయబుణ్యస్పరంభు)బు ముందు ప Ss నం సునత అ 

జ లనూ ప్రునరుళింయుళెరనము అనో భా రాంగ్న నలు మందమంవ 

గతులంబో వుచుండిరి. ఒక నసవంకను ,వ్చెన్వరమున వేదాలిాోీ షములు 
1) 

వివనవచ్చుచుం వెను, ఒకనంక మ నానావిధ వాద్య 

ధ్వనులు మిన్ను ముట్టుచుం డెను. ఒక కనంక వేబుపఏీ ణాదికలక్యాణ 

ములు, ప ఒక 

వంక గాః ణక మనోజ్ఞ నృ తే గానం" ANY ఎను గులుకు 

రురు కారదు 2 స్స్ WK Mes న సుర సు 

సర క రసి బగ కుక కాలు జక “సయండీ్రె, కొందికు 

చాదుదిపిటీలుెకిల కలిచి, క గొ ంనము మసేమయనుంబులగో మకర 

౪ రణయులా మోాయుముండికి. ఒకి యెడ మేరువుదివిటీలు మిల 

మిం మెరయుచుండెను. ఒకచోట కంచు నెండి బంగారు కెదివిటీలు 

నెలుగుదాండెను. ఒకవంక “రాణగ్లల బొణనిద్సలు. దండుగా 

నిండియుండను.” ఒకచాయంచకుగల దీఒముల తెకులు నయన 

పర్యముగ నుండెను. ఒక కేవ 'భూచక్ళ గొడుగులు నొక' 

హంత సొవర్గ రాజతచ్చత్స)చామర ధ్యజవ్యజనాదులును ' 6 

బికాశించు చుండెను. ఒక దారి, “వగ క లేసే పగలు వత్తులు 

మిన్నగా వెన్నెలలు గాయుచుండెను. ఒకప్రక్క “రావణకుంభ 

కర్ణ వాలి సుగ్రీవ హనుమదాది భావములమించు దీపప్ఫతి 
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న గ ౧ | క 

మలును, గ నన. దగణా న ౮ ,పహారణ ఛానజ బోను 
| 

[a 

/ 

1 (| = 

లును, మరా? ఎ ల. 
v) 

బు నయనానంద దాయకెంచౌస యుగము నో 

గోవింవయజా్యదుయి విజయల కీ, గై సమము OM 

జము. us వమా SOS YT en 

చూచుటకు గ”ందు కన్నులు చాలన్న, నగ్గించుటూాక్కి. నాలక 

వవాలదు. ఆతండానొంయకు రంగాకు బంగారు చుంగు= చే షం 

రించు, నెల్లి పపిరడి ప'ుపృమును MONOD MON 
లు లు లు 

ముత్యాల చకచకద్యుతుల చే సింపుటయు గుల్యూ పయినిణియ 

చట్రదొడిగినాయం, కలికి పచ్చల తురాయిసో లక లలాశు 

ముత్యాల కుళ్ఫయిని దీరిన రారార గౌ వత దన సిగ పె 

సం పెంగపూావుల నరములుదా ల్వీ,సిద్దంప్ప బెస్క- ఏంట) పీడలు 

దర బద్ద చెెకల్టులు స)యమార(బూని, "మేనంలసంకమూంగ 

రాగంబు గుబాళింప, వీనుల మవ్యంప్ప్ర జన్యాాదిన గించి 

నాడు. కంటనరంబును గంఠమాలిక లను, బచ్చలపదక ౦బును, 

బవిరిణె కడ _డంవు బనివాడితనముగల ముత స. నెదపె 

నమర్చి ఛాతే )వక ంకలుంరన ప్రశస్త ములగు హనముల న్మజాల 

చేసరులు, పౌంపుల కడియాలు, నివరత్త, ్నస్టగినిములగు 5 వాలు 

పురులును ధరియించి, యకలంక నూత్న రత్నా ంగుష యక ముల 

నంగుళుల యె హామను 'మెర్టయ్య నమర్చృనెండు, 9 

మెట్టు కాప వు .దెన గండపెంచారమును సనరించి 

సః ఇటు కొటికందర్చ సుందరాకారుండై యేజెంచు రాయ 
౧౧) 



(29) పదమును క ఈడి ప)కరణము, 118 

నోలలాడిరి. కొందరు భకివినముె వునిపునః (పణామములు 

చేయుచుండిరి, కొందరు హరగ్దపులకత గార్ఫులె యాడుచుం 

బాడుచు గంతుల. వేయ చుండిరి. కొందరు తేక మనసస్కు- బై, 

తవుహృడయార విందముల నొమన్నధ మస్మథునే పృతిషించు 

కోని యారాధించుచుండిరి. కొందరు జయజయ ధ్యానములు 

శేయుచుండిరి. కొందరు బరాబరులు సెప్పాచుండిరి, వండిమా 

గధులు హృద్యాన వద్యపద్య గీవంబుల రాయలను దద్వంశ 

మును గీ ర్తించుచుండిరి. వారాంగనలు నృత్త గీతిముల నలరించు 

చుండిరి, 

గోవిందయజ్యను యాచమనాయనింగారిని గాంచినంతనే 

రఘునాధుండు పట్ట'పేన్లునుండి దిగి వారిదరి శెగ్తి యభినాదన 

'మొనర్శ్చినాండు, హన్దాశ్కువులు జాలువార, వారాతని నాన్సీ 

ర్వదించి, బిగియార గాగిలించుకొొని యమందానానందము 

నందిరి. అనంతరము వేదాకిర్థి "పంబులు సెలంగ, విష)పుంగ 

వులు వారితాక్షతేలు జల్టరి, క న్యకామణులు కప్రురంప్రటార 

తులు న్టరె, ప్ర ణ్యాంగ నాజనము సెనలుజల్లిరి, నృద్రప్తురం(ధి 

మణులు, పుష్పహారముల నలంకరించిరి. అంతి రాయలు తెన 

ట్రపేన్లు సరో హాాలతన్కు వించదయ జ్యాదలను, వుదిగజి 

ముల నధిరోహీంచిరి. ముందర చతురంగబలములును నడచు 

చుండెను, 'ేరీవృదంగ పణవ పటహ మురవ ఢకాొాా హుడు 

కాా-ది వాద్యధ్వనులు దిక్క టాహంబులు వీక్కోటిల్ల మోగు 

దుండెను, రాజులును, గ జీలేంవు పాజులును, ఎన్నికగన్న 
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మన్నెనొరలును, అసమాన సాహ నమవి్యతులగు వహానము' 
వారును, నద్వంద్వులప వివ్వక్క-వులుకు, నటశేట పీకమర్ల 

విదూష కొదులును నెన్నెంటనే దీవి సృుకయ నొయ్యాగంబు 

మొర నడచుచుండి3. ఇపనన్న సామాన్న నెభనో పేతుండె 
భో ఫో ౧ ల 

రాయలు నగకు ప్రవేశించెను. 

అమ్వుత రాయల వారాదినమున (శ్రీ రంగము నుండి 

విచ్చేసి నిండుళొలువుండి సియప్రుగున రాకకై యెదుకుసూచు 

చుండిరి. అఆనాడిందిరా మందిరము నిగమాగమ ఏదులగు విపు 

లచేతను, షడ్డర్శసీపారగులగు పండిత ప్ర కౌండుల చేతను క ర్లాట 

కాంధ్భదమిళ ప్రబంధ నిర్మాణ నిపృుణులగు కవితల్ల జులవేతను 

సున సంగీ3కలా వపివీణుల చేతను గిటగిటలాకుచు మహాోవంల 

నెభవో పేతమె యుండెను. కొలువురూటమునకు దవుదవ్వుల నే 

రఘునాధు(డు పటపేనునుండి దిగి, సాదచారియె యచ్యుత 
టు ఇ న తె 

రాయలవారి సమ్ముఖమున శకెతెంచి తత్చాదారవందములకు 

భక్తి పూర్వక ముగంబ్యణమి ల్లెను, ఆ సమయమున నాతం(డియను 

భవించిన యానందమును వర్ణింప మాతరముగాడు, ఏశాధి 

పిరుదును సను ఇఖనియునగు నటి వ్రుత్తు్రనిగాంచిన యా తండి) 
() ౬ ఎవి 

జన యె ధన్యము. అతని జీవితమే సార్థకము. ఆనందాశు)వులు 
జాలువారుచురడగా నాయన సింహోసనమునుండి లేచి హర్ష 
గద్దదమగు కంఠస్వరముతో నాతని నాశీర్యదించి, విగియార 
గెగిలించుకొొని, మూర్థాఘాాణమును గావించి తన యరాన 
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నమున సుఖానీనుని గావించెను. అంతట రామభ దాఛంబ లేచి 

యూక్రింది పదము నాఘవుగాల జెప్పెను, 

“వేని వీసం రాజులు 

భూరములు నిన్ను జాల బొగడునుకు భళీ 

సై రాజని "రాజని 

రారాజని యచ్యు లేంవ) రఘునాధ నృపా” 

అందకు వా రధ్యనులు గావించిరి, 

అంతట మహామంతులు లేచి, మకునాడే ప్రశ స్తమగు 

యుహబూర ము గలదనియు, నందు వముభురాంబా రఘువాథుల 

నివాహమ హోత్పము జమపంటడుననియు సభ్యు అ శెబుక్రననం 

"కేస, ఆనంతరము హర ర ధ్వనుల సభ మ. సను, 






